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ملحق ملجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

األخالق والفلسفة عند عثمان أمين وزكريا إبراهيم
مباحثات حول مفهوم التنوير
الثقافة والوعي بالعالم في خطاب التجديد
الغرب المعاصر بين أفكار األخالق وتنفيذها
التراث المكتوب بين الماضي ومنجزات الحاضر
المسار التطوري لمفهومي «القيادة» و«األمة» في التاريخ اإلسالمي
المفاهيم اإلسالمية عند اآلخر ..تصحيح ودفاع
غاية اإلسالم َّ
أن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان
تعدد معاني المفاهيم في النصوص الدينية
مغامرة أخرى مع الدين والسياسة
عالقة الدين المسيحي بالفنون

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
يوم  21مار�س هو اليوم العاملي ِّ
لل�ش ْعر .وكانت ر�سالة
الأمم املتحدة من حتديد هذا اليوم مبنية على �أنه
«يوجد يف عامل اليوم ّ
تعط ٌ�ش لبع�ض االحتياجات
ا َ
جلمالية ،وميكن ِّ
لل�شعر �أن يُلبي هذه االحتياجات،
�إذا اُ ْع ُتِف بدوره االجتماعي يف جمال التوا�صل بني
الب�شر؛ حيث يُ�ش ّكل �أداة لإيقاظ الوعي والتعبري عنه».
وتن�ص اليون�سكو �أي�ضا على �أنّ االحتفال باليوم العامل
لل�شعر «يهدف �إىل ت�شجيع العودة �إىل تقاليد الأم�سيات
ال�شعرية ال�شفهية ،وتعزيز تدري�س ال�شعر ،وا�ستعادة
احلوار بني ال�شعر والفنون الأخرى مثل امل�سرح والرق�ص
واملو�سيقى والر�سم ،ودعم دور الن�شر ال�صغرية ،وخلق
�صورة جذابة لل�شعر يف و�سائل الإعالم ،ال بكونه جمرد
فن تقليدي ،و� ّإنا بكونه ف ًنا ُي ّكن املجتمع من ا�ستعادة
هويته واحلفاظ عليها».
�إ ّنها ر�سالة مهمة و�أهداف نبيلة؛ ت�أتي لرت�سيخ دور ال�شعر
يف عامل مادي متوح�ش ي�سوده اجل�شع والتكالب على
املال؛ دون �أي اعتبار للقيم الإن�سانية التي حاولت الأديان
والآداب والفنون عرب م�سرية الب�شرية زرعها يف النفو�س.
�إنّ احلديث عن قيم الكرم ،واملروءة ،وال�شجاعة،
والفرو�سية ،والعفو ،والت�سامح ،ون�صرة الفقري ،و�إغاثة
امللهوف ،والت�ضحية ،وا ُ
حلب ،وغريها من القيم التي
تفي�ض بها دواوين ال�شعر العربي والعاملي ،يكاد يكون
اليوم �ضربا من الفكاهة التي تثري ال�سخرية.
االحتفال باليوم العاملي لل�شعر ينبغي �أن ي�أتي �ضمن
هذا التوجه العاملي ،وعلينا يف عُمان مثالً �أن ُنهيب بكل
امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنية �أن متار�س دورها يف تعزيز
مكانة ال�شعر وفتح نوافذ جديدة للمجتمع ال ُعماين
مت ّكن عامة النا�س من اال�ستماع �إىل خرير ال�شعر َ
وت ُّثلِ
قِيمِ ه ا َ
جلمالية .وعُمان لديها يف ما�ضيها تقدي ٌر ِّ
لل�ش ْعر
على نطاق وا�سع جدا؛ حتى لقد قال ُ
بع�ض م�ؤرخي الأدب
فيها َ
«خلف ك ِّل �صخر ٍة عُمانية �شاعر»!
وال يفرق يف هذا ال�سياق �أن يكون ال�شعر ف�صيحا �أو
�شعبيا؛ بل الأهم �أن تكون مَ�ص ّبات ال�شعر مفتوحات على
م�صاريعها ،ومن املهم �أن تكون اللغات املحلية حا�ضرة
يف هذا اليوم؛ فمن ال�ضروري �أن ت�شمل برامج االحتفاء
بال�شعر ا َ
جل ّبايل يف ظفار ،وال�شعر البلو�شي ،وال�شعر
ال�سواحيلي ،وال�شعر الكمزاري ،وال�شعر ال�شعبي الدارج
باللهجات املختلفة يف عُمان.
�إنّ احلوار بني ال�شعر وغريه من الفنون الأخرى مثل
الرق�ص ،واملو�سيقي ،ميكن �أن يتحقق عرب الفنون
ال�شعبية املختلفة يف مناطق عُمان مثل الرزحة ،والعازي،
والهبوت ،والربعة ،وامليدان ،وغريها من الفنون
التي تتناغم فيه الفنون الثالثة .وبذلك تكون ر�سالة
اليون�سكو من اليوم العاملي لل�شعر قد حتققت من خالل
جعل ال�شعر العماين �شائعا يف ال�ساحات العامة ،ومظه ًرا
من مظاهر ا َ
جلمال فيها ،وعام ً
ال يف تر�سيخ الهوية
الوطنية ب�ألوانها املختلفة.
hilalalhajri@hotmail.com
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األخالق والفلسفة عند عثمان أمني

نادية اللمك ّية

بني الأخالق والفل�سفة ُتولد النظريات ،وتت�شكل الأ�سئلة والآراء ،و ُتعالج الت�صورات على نح ٍو يتجاوز معرفتنا العا ّمة مبفهوم الأخالق كونها جمموع َة
ٌ
القيم واملبادئ التي يجتم ُع على �إقرارها ٌ
جماعات �أو �أفراد ،وترتبط بها �أحكام عمل ّية تفر�ض علينا الواجب واملمنوع ،والقبيح واحل�سن ،على اعتبار
دين �أو
ِ
ومف�صل ٌة �سلفاً ،لكن مفهوم «الف�سلفة الأخالقية» يتجاوز بالأمر �إىل �أبعد من ذلك؛ �إىل بحث القيمة العقلية لهذه الأحكام،
� ّأن هذه الأحكام معروف ٌة
ّ
وو�ضعها يف ميزان الن�سبي واملطلق ،و�إثبات ت�أثريها على الإن�سان باملنطق .يحدثنا ع�صمت ن�صار يف مقاله مبجلة الت�سامح( :الفل�سفة الأخالقية بني عثمان
�أمني وزكريا �إبراهيم) عن دور علَمني عربيني بارزين يف و�ضع الت�صور العربي للفل�سفة الأخالقية ،انطال ًقا من ثالث ّية م�شرتكة هي؛ الدين ،والنظريات
الفل�سلفية احلديثة ،والتجربة امل�ستندة �إىل الواقع.
ب ��د�أ ال�ك��ات��ب م�ق��ال��ه بتحديد اجل��ان��ب ال�ت��اري�خ��ي ل�ب��دء الكتابة
يرا �إىل ال�ق��رن الع�شرين منطلقًا
العربية يف فل�سفة ال�ق�ي��م ،م���ش� ً
زم�ن� ًي��ا ل�ه��ا ،وق��د �أو� �ض��ح وج ��ود ع��ام�ل�ين �ساهما يف ت ��أخّ ��ر الت�أليف
�أولهما؛ �إ�شكالية العالقة بني الدين والفل�سفة ما حدا باملجتمع
�إىل حم��ارب��ة درا� �س ��ة ال�ف�ل���س�ف��ة يف امل ��دار� ��س واحل �ل �ق��ات ،واق�ت���ص��ر
االه�ت�م��ام ب��امل��ذاه��ب ال�ك�لام�ي��ة وامل���س��ائ��ل ال�ع�ق��د ّي��ة امل��رت�ب�ط��ة فقط
كما ي�شري الكاتب -و�أم��ا ال�سبب الثاين فهو �إمي��ان املجتمع ب�أنالأخالق قواعد مرتبط ٌة بالأحكام ال�شرع ّية يف الن�صو�ص الدينية
الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية ،وهي ال تخرج عنها ،وال تعدو كونها تطبيقًا
للأوامر والنواهي الإلهية .ووقو ًفا عند ال�سبب الأول فقد ناه�ض
حممد �صبحي يف كتابه «الفل�سفة الأخالقية يف الفكر الإ�سالمي»
الفكرة القائلة بانعدام الت�أليف الإ�سالمي يف الفل�سفة الأخالقية،
م�ؤكدًا على �أن البحث يف فل�سفة الأخالق كما العلوم الأخرى ن�ش�أ
م��ع نه�ضة احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ،حت��دي�دًا م��ع م��راج�ع��ات الكندي
واب��ن ر�شد واب��ن �سينا والفارابي مل�ؤلفات �أر�سطو ،وه��ي و�إن كانت
مراجعاتٍ م�ضت جن ًبا �إىل جنب مع تفنيد ال�تراث الوعظي غري
�أ ّن�ه��ا تع ّد مرحل ًة متقدّمة م��ن االهتمام بفل�سفة الأخ�ل�اق ،ولع ّل
الكاتب ع�صمت ن�صار ك��ان يُ�شري هنا حتديدًا �إىل البحث العربي
املعا�صر يف فل�سفة القيم بالنظر �إىل ظهور النظريات الفل�سلفية
احل��دي�ث��ة ،و�إ� �ش��ارت��ه �إىل الفل�سفة ال�غ��رب�ي��ة م�ع�ي��ا ًرا ؛ ول �ه��ذا ن��راه
ي�ست�شهد يف مقاله بالفال�سفة الغرب املحدثني من �أمثال ديكارت
وكانط وهيجل ونيت�شه وغريهم متجاو ًزا ذكر الرعيل الأول من
الفال�سفة الغربيني والإ�سالميني.
ويف �إط ��ار حديثه ع��ن ت ��أري��خ مبحث الفل�سفة الأخ�لاق�ي��ة عند
ال �ع��رب مل ي�ت�ج��اه��ل ال �ك��ات��ب الأب �ع ��اد االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��اد ّي��ة
وال�سيا�سية التي �ساهمت يف تعزيز البحث الفل�سفي يف القيم؛ ومن
ذل��ك ت��أ ّث��ر املجتمعات العربية مب��ا �أنتجه اال�ستعمار م��ن ات�صالٍ
مبا�شر مع الغرب ،وظهور الإر�ساليات والبعثات العلم ّية و�إن�شاء
اجلامعات التي تب ّنت مناهج درا�س ّية حديثةً ،
عو�ضا عن انتعا�ش
حركة الت�أليف والرتجمة على يد عد ٍد من الرواد العرب.
ن�صار مثا ًال على البحث الفل�سفي العربي
وي�ستعر�ض ع�صمت ّ
ٍّ
يف ت�ل��ك امل��رح�ل��ة منهجية ك ��ل م��ن ع�ث�م��ان �أم�ي�ن وزك��ري��ا �إب��راه�ي��م
بفر�ض �أ ّن�ه�م��ا مت�ث�لان ال�ب��داي��ة احلقيقية للت�أليف ب�سمة عربية
يف ه��ذا املجال ،وتلتقيان يف ال��ر�ؤي��ة النقد ّية املبن ّية على التحليل

امل��و� �ض��وع��ي ،وم�ن��اق���ش��ة ال �ت �� �ص��ورات ،واال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ال�ن�ظ��ري��ات
الفل�سفية احل��دي �ث��ة ،ع��و� ً��ض��ا ع��ن ك ��ون ال��رج�ل�ين  -ك�م��ا و�صفهما
الكاتب -ي�ستندان على اخللفية الأيديولوجية (الإ�سالمية عند
عثمان �أمني وامل�سيح ّية عند زكريا �إبراهيم) حماولني اجلمع بينها
وب�ين الت�أ�صيل العلمي للقيم .وق��د جت ��اوز ال�ك��ات��ب احل��دي��ث عن
البنية الفل�سفية عند امل�ؤلفني �إىل حتليل لغة خطابهما يف امل�ؤلفات،
و�أ�سلوبهما يف عر�ض الآراء ومناق�شتها ،ودورهما يف توجيه املجتمع
امل�صري حتديدًا �آنذاك لاللتفات �إىل البحث الأخالقي الفل�سفي،
م��ا جعل ه��ذا امل�ق��ال مدخال مه ًّما  -يف ن�ظ��ري -عند احل��دي��ث عن
خ�صو�صية الفل�سفة الأخالقية العربية يف هذه املرحلة التاريخية.
عثمان �أمني وفل�سفة اجلوانية
«اجلوان ّية» كما الديكارت ّية والوجود ّية والو�ضع ّية وغريها تع ّد
خا�صة «تر ّكز على الداخل اجلواين� ،أي القلبي والوجداين
فل�سف ًة ّ
امل�ث��ايل» �ش ّكل عثمان �أم�ين بناءها العلمي وتطبيقاتها امليدان ّية
وفق ر�ؤيته الفل�سفية م�ستندًا على قراءته املتع ّمقة يف تراث الفكر
الفل�سفي من جهة ،ور�ؤي�ت��ه لواقع املجتمع الإ�سالمي ومتطلبات
نه�ضته من جه ٍة �أخرى ،وهو يقول عن هذه الفل�سفة «�إنّ اجلوانية
فل�سفة ث ��ورة لأن�ه��ا نابعة م��ن �أع �م��اق ه��ذه الأم ��ة ال�ث��ائ��رة ،ولأن�ه��ا
حم��اول��ة �أي��دي��ول��وج �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق �أم ��ري ��ن الب ��د م�ن�ه�م��ا يف مرحلة
تطورنا التاريخي :الأول عودة �إىل ما�ضينا ومراجعة له ،والثاين
اجتا ٌه �إىل م�ستقبلنا و�إعدا ٌد له .وهي فل�سفة ثورة �أي�ضا لأنها تن�شد
املثل الأعلى يف عليائه بال ت��را ٍخ يف ال�سعي �إليه ،ولأنها ت�ؤمن ب�أن
القوة املحركة للتاريخ هي ق��وة امل�ب��ادئ و�إرادة التغيري ،والطموح
مي ل�ل�أ��ش�ي��اء ج��دي��د» .وب��ال��رغ��م م��ن �أنّ ال�ك��ات��ب ع�صمت
�إىل ت �ق��و ٍ
ن�صار مل يُ�شر بالتحليل املتع ّمق يف مقاله �إىل مفهوم هذه الفل�سفة
ّ
ومرتكزاتها نظ ًرا القت�ضاء املقام احلديث عن حتليل خطاب عثمان
�أم�ي�ن الفل�سفي ل�ل�أخ�لاق م��ن ج��ان��ب ،ول�ك��ون ن��ّ��ص��ار نف�سه  -من
ج��ان��بٍ �آخ ��ر -مل ي � َر فيها فل�سفة متكاملة �إذ يقول «مل ي�س َع كال
اخلطابني �إىل ت�ق��دمي ن�ظ��رة فل�سفية متكاملة يف مبحث فل�سفة
الأخالق ،بل قدما جمرد ت�أمالت نقدية ور�ؤى �إ�صالحية بعيدة كل
البعد عن الديجماطيق ّية النظرية ،والراديكال ّية النظرية»! غري
تلخي�صا لر�ؤية هذا الفيل�سوف على نحو ما
�أ ّننا نرى يف اجلوانية
ً
مي ّيزه عن املفكرين والفال�سفة يف ع�صره .ولأنّ عثمان �أمني كان
مهت ًّما بربط الفل�سفة بق�ضايا املجتمع العربي؛ ي�ؤكد الكاتب على

ك��ون خطابه ا ّت�سم بالب�ساطة وو��ض��وح امل�ع��اين ،غري �أ ّن��ه يف الوقت
ذاته كان يغلب عليه «الطابع املدر�سي والروح الفرن�س ّية يف ال�سرد»
ع�صار يقرر بالقول �أنّ الفيل�سوف كان ي�ستهدف
ما جعل ع�صمت ّ
الطبقة الو�سطى يف خطابه .والواقع �أنّ املرجعية الدين ّية املت� ّأ�صلة،
وامل�ستوى املعريف امل�ستند �إىل ثقافة عربية وفرن�سيةً ،
عو�ضا عن
عمل الفيل�سوف حما�ض ًرا لطالب كلية الآداب كلها عوامل ت�ش ّكل
� �ص��ورة اخل �ط��اب و�أ� �س �ل��وب��ه ،ب���ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ا��س�ت�ه��داف طبقة
املثقفني �أو ال�برج��وازي�ين ،وخ�ط��اب الفل�سفة عمومًا يتطلب لغ ًة
علم ّية ر�صينة.
زكريا �إبراهيم ور�ؤيته الفل�سفية للأخالق
خا�صة للأخالق
تف ّرد زكريا �إبراهيم هو الآخر بر�ؤية فل�سفية ّ
والقيم؛ فقد اعتمد منهجية ا�ستعرا�ض الت�صورات املتباينة لأ�شهر
الفال�سفة ال�غ��رب املحدثني ث��م عمِ د �إىل تفنيد �آرائ�ه��م املرتبطة
بالقيم وفقًا ملا ت�ش ّكل لديه من معرف ٍة معتمد ٍة على ثالثة �أعمدة؛
تعاليم دينه امل�سيح ّية ،و�إمي��ان��ه بفل�سفة �أوغ�سطني ح��ول الفعل
الأخالقي ،وت�أ ّثره باملثالية عند كانط .ولع ّل ما م ّيز زكريا �إبراهيم
� ً
أي�ضا -بح�سب الكاتب -هو قدرته على ت�شكيل �صورة جديدة متزنة
بني كل هذه الآراء الفل�سفية� ،صورة ترف�ض ما ال يتوافق والثقافة
ريا وتطبيقًا دون �إ��س��اء ٍة �أو
التي �شكلته ،وت�ؤمن مبا ي�ستقيم تنظ ً
ه ��دم .وق��د ق �دّم ع�صمت ن��ّ��ص��ار �أم�ث�ل� ًة خمتلفة م��ن خ�ط��اب زكريا
�إبراهيم ي�ستعر�ض فيها النزعات الفل�سفية املختلفة يوافق بع�ضها
علمي متمكن.
ويف ّند �أخرى ب�أ�سلوبٍ
ٍّ
وعالو ًة على ر�ؤيته تلك ،فقد قدّم زكريا �إبراهيم ن�سقًا �أخالق ًّيا
وفق ثالث ر�ؤى هي؛ «ال�سمو الروحي يف اعتناق املبادئ ،واحل�س
الديني يف تقبلها ،والقناعة ال��ذات� ّي��ة يف تطبيقها» وه��ي ثالثية
ن��راه��ا �أي �� ً��ض��ا ع�ن��د ع�ث�م��ان �أم �ي�ن ،وق ��د م � ّي��زت ال�ن�ظ��رة الفل�سفية
ري من النزعات التي ترف�ض الدين �أو
العربية للأخالق عن كث ٍ
تدّعي املثالية الكاملة دون تطبيق.
ن�صار �إذن �أن يقف بنا على مالمح الر�ؤية
لقد ا�ستطاع ع�صمت ّ
الفل�سفية للقيم عند اثنني من ر ّواده ��ا ،لكنه �أوقفنا يف النهاية
على الأ�سئلة ال�صعبة؛ تلك التي تعاود �إي�ق��اظ الرغبة يف ظهور
م�شاريع �إ�صالحيّة فل�سفيّة ج��دي��دة تنت�صر للقيم وامل�ث��ل العليا
وتن�شد تطبيقها.
nkha008@gmail.com
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مباحثات حول مفهوم التنوير

�أحمد املكتومي

يف منت�صف القرن الثامن ع�شر طرحت جملة �أملانية على كانط ال�س�ؤال ال�شهري :ما هو التنوير؟ وذلك بالتحديد قبل خم�س �سنوات من الثورة الفرن�سية.
فكان جوابه معيارا تاريخيا للتفكري يف مدارات التنوير التي �شهدت حتو ًال ملحوظاً باحلداثة والعقالنية .ك�شف لنا �صالح م�صباح يف مقاله مبجلة الت�سامح
(مفهوم التنوير يف الفكر الفل�سفي والنقدي احلديث واملعا�صر) مفهوم التنوير وهل انتهى مطلب التنوير ،وبالتايل ال بد من الت�أكيد على انتهائه �أم �أنه
م�ستدمي والزال ي�ضخ �أفكاره يف دماء العامة.
لقد ع ّرف كانط التنوير ب�أ ّنه خروج الإن�سان من ق�صوره الذي
اقرتفه يف حق نف�سه وهذا الق�صور هو عجزه عن ا�ستخدام عقله
�إال بتوجيه من �إن�سان �آخر ،ويجلب الإن�سان على نف�سه ذنب هذا
الق�صور عندما ال يكون ال�سبب فيه هو االفتقار �إىل العقل بل
�إىل ال�ع��زم وال�شجاعة ،اللذين يحفزانه على ا�ستخدام العقل
بغري توجيه من �إن�سان �آخ��ر .لتكن لديك ال�شجاعة ال�ستخدام
عقلك ،ذلك هو �شعار التنوير .وقد الحظ مي�شال فوكو �أن ما
عرفه كانط ال ميكن �أن ي�ساعد �أي م�ؤرخ على حتليل التحوالت
االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية التي ح�صلت يف منتهى القرن
الثامن .كانط الذي يقدم ر�ؤية �أب�ستمولوجية للتنوير يف مو�ضع
ت�شابك نظره النقدي ونظره التاريخي يغفل ل�سبب �أو لآخر
الإ��ش��ارة �إىل ال��ره��ان��ات الأخ ��رى للم�س�ألة ،بيد �أن دار���س تاريخ
الفل�سفة وتاريخ الأفكار ال بد �أن يلحظ ذلك.
كانط الذي �أعطى مفهوماً خمت�صراً بل وخمتز ًال مل يدرك
تقاليد البحث الفل�سفي والتاريخي التي عمدت �إىل مراجعة
التنوير وجغرافيته؛ ومن هنا ميكن �أن نق�سم التنوير �إىل� :أو ًال،
التنوير الراديكايل والذي يت�سم بثماين �سمات �أ�سا�سية وهي :
 .1اعتبار العقل الفل�سفي معيار احلقيقة والوحيد.
.2طرح كل القوى الغيبية وال�سحرية.
 .3الإميان بامل�ساواة (العرقية واجلن�سية) بني كل الب�شر.
 .4الدفاع عن ت�سامح �شامل وحرية تفكري عمادها التفكري
النقدي امل�ستقل.
 .5اعتبار اجلمهورية الدميقراطية �أك�ثر �أ��ش�ك��ال ال�سلطة
ال�سيا�سية �شرعية.
ثانياً ،التنوير املعتدل ،وهو الغالب تاريخياً والذي اغت�صب
مفكروه الت�سمية والقيم ولونوها ب�ألوانهم ،حتى اجلذرية ذاتها
�أ�صبحت تقا�س داخلهم.
ثالثاً ،التنوير امل�ضاد ،يحدد املفكر برلني �أن��واع��ه و�أ�صوله
القريبة والبعيدة والتاريخية ونتائجه بطرح مبادئ التنوير
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وامل��و� �ض��وع �ي��ة وال�ع�ق�ل�ي��ة وال� �ق ��درة امل���س�ت��دمي��ة من
ا�ستنباط ح�ل��ول م�ستحدثة مل��ا ي�ستجد م��ن مع�ضالت احل�ي��اة
والفكر وقابلية �أي مفكر للمعرفة القليلة �إذا م��ا ك��ان ميتلك
القدرة على املالحظة العقلية واملنطق .ولكن برلني عندما يدرج
�ضمن التنوير امل�ضاد دعاة الثورة امل�ضادة من الفرن�سيني ف�إنه
ميار�س خروجا من دائ��رة التحليل املفهومي وابتعادا للتاريخ

من املنظور الليربايل �شبيه مبا عيب على املارك�سيني من قراءة
الثورة الفرن�سية والتنوير الفرن�سي من خالل منظور لقالب
الثورة الرو�سية.
ومع �أن هذه الأنواع الثالثة من التنوير لي�س لها �أي عالقة
بالهجوم على ال��دي��ن ،بح�سب م��ا ي ��راه �صالح م�صباح� ،إال �أن
بيرت غ��اي يقول� :إن �أق�سام التنوير الثالثة ما هي �إال دعوى
ملحاربة الدين ووالدة الوثنية ،و�إن التنوير الفرن�سي كان كله
هجوما على الدين ،و�إن التنوير الإنكليزي �أو الأملاين كان �أقرب
�إىل الإ�صالح الديني� .أما الكانطية فلي�ست �إال �صيغة معتدلة
من التنوير الأوروبي احلديث .وتبعا لذلك ميكن �أن نقول� :إن
احلركة التاريخية والنظرية قامت بالهجوم على جذور احلركة
ال�ث�ق��اف��ة الأوروب� �ي ��ة التقليدية ال�ق��د��س�ي��ة وال���س�ح��ري��ة وامللكية
والهرمية وتفكيكها ،وبعلمنة كل امل�ؤ�س�سات والأفكار ،وبتقوي�ض
��ش��رع�ي��ة امل�ل��وك�ي��ة والأر� �س �ت �ق��راط �ي��ة وخ �� �ض��وع ال�ن���س��اء ل�ل��رج��ال
وال�سلطة واال�ستعباد واال�ستبداد وتعوي�ض ذلك مببادئ امل�ساواة
والدميقراطية.
لقد ا��ش�ترك ه ��ؤالء التنويريون (الراديكاليون واملعتدلون
وامل �� �ض ��ادون) يف ق�ي��م بع�ضها �سلبية م�ث��ل م �ب��د�أ اال��س�ت�ق�لال�ي��ة
الذاتية كما ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة ل�ل�أف��راد وم�ب��د�أ العلمانية
والت�سامح .وبع�ضها الآخ��ر �إيجابية مثل مبد�أ تقدم الفل�سفة
التاريخية ومبد�أ الإن�سانية وال�سعادة والكونية .هذا عن تاريخ
ما عرفه كانط وحدوده يف ذلك املوقف؛ � ّأما الآن فما هو التنوير
يف الفكر املعا�صر؟ وهل انتهى ع�صر التنوير �أما �أننا نعي�شه؟
لقد طرح هذا ال�س�ؤال مراتٍ عدة ،ويف كل مرة تختلف الإجابة
باختالف الأح ��داث .ففي احل��رب العاملية الأوىل والثانية كان
ام�ت�ح��ان ف�ك��رة التنوير ��ش��دي��دا ج ��دا؛ �إذ ت��راوح��ت امل��واق��ف بني
موا�صلة الدفاع عن امل�شروع كما عند العقالنيني والدميقراطيني
التقليديني وح�ت��ى عند اال��ش�تراك�ي�ين وال�شيوعيني� ،أو الذين
يعتربون (على خطى نيت�شه) �أنّ التنوير قد �أنهى تاريخ ًيا حقبة
من التفكري الغربي �أو امليتافيزيقيا الغربية .وبدت ال�صورة لنا
�أنّ هذا القرن ي�سفه نهائيا جميع الآمال املعرب عنها يف املا�ضي
مما دفع الكثريين �إىل الكف عن االنت�ساب �إىل الأن��وار و�صارت
الأفكار التي تت�ضمنها فاقدة لكل اعتبار.
ومب ��ا �أن �ن��ا ورث ��ة الأن � ��وار ال�غ��رب�ي��ة �أو خ���ص��وم�ه��ا �أو جم��رد
ال�لاح �ق�ين ل�ه��ا ت��اري�خ�ي��ا ن�ع�ي��د ت �ك��رار �أ��س�ئ�ل��ة ال�ت�ن��وي��ر جملة

وتف�صي ً
ال على نحو م�ستحدث يجمع ب�ين النظر �إل�ي��ه �أو ًال
باعتباره جتربة تاريخية �أوروبية�-أمريكية و�إذا ك��ان كذلك
فهل يعني �أن جتربة الفكر يف �أثينا يف الع�صر الربيكال�سي
امل ��ادي وال�ع�ق�لاين ال�سف�سطائي �أو جت ��ار ال�ه�ن��د وال���ص�ين يف
ال�ع���ص��ور ال��ذه�ب�ي��ة �أو م��ا �أن �ت �ج��ه م���س�ل�م��و ب �غ��داد وال �ق�ي�روان
وقرطبة ،ال يعترب تنويرا؟ و�إذا نظرنا �إليه باعتباره منظومات
نظرية �أنتجتها الرقعة اجلغرافية نف�سها ،يف الزمان نف�سه،
وتقدم موقفاً �أو ر�ؤي��ة للكون والإن�سان وللمجتمع ،فهل حقاً
ن��ؤم��ن ب ��أنّ لأوروب ��ا ف�ض ً
ال يف �إع ��ادة �إن�ت��اج وا�ستحداث مفهوم
التنوير؟
�إذا كانت م�ستجدات البحث التاريخي والفل�سفي ت�شري �إىل
�أنّ التنوير امل�ستند �إىل قيم احل��داث��ة و�أ�س�سها هو عبارة عن
جمموعة برامج نظرية وعلمية كانت تطلب هدفاً م�شرتكاً
وه��و حترير الإن�سان من كل القيود ،فما هي �سمات التنوير
املن�شود؟ لقد ر�أى البع�ض �سواء من مقام (غربي حمافظ) �أو
ول ،فقد كان مطلباً
من مقام (ثوري عدمي) �أن التنوير قد ّ
يف احل�ضارة الغربية (�أوروب��ا و�أمريكا ورو�سيا) .وي��رى املقام
الأول �أنّ ذلك �إمنا مت باكتمال العلمنة التي طالت كل �أنحاء
احل�ي��اة وجعلت النا�س واملجتمعات يتملكون زم��ام �أم��ره��م يف
جم��ال النظر ب ��أن حققوا جت ��ر�أً على حرية التفكري يف ال��رب
وال �ك��ون وال �ع��امل وال�ط�ب�ي�ع��ة والإن �� �س��ان وامل�ج�ت�م��عّ � .أم ��ا امل�ق��ام
الثاين فريى �أنّ التنوير حتول �إىل بربرية كما يف كتاب وادرنو
ال�شهري ال��ذي كتب يف املنفى الأمريكي غ��داة احل��رب العاملية
الثانية.
�إنّ ال�صعوبة الكربى حال الت�صدي له هي �أنّ التنوير ال يزال
م�شروعا غري منجز .غري �أنّ لوازم هذا القول حتتمل موقفاً
�إيجابياً رائعاً هو ال�سعي �إىل جعل قيم الأن��وار (من عقالنية
ودميقراطية وحقوق الإن�سان وت�سامح وحرية وكرامة وتقدم)
تغمر بقايا �أنحاء القرية الكونية التي ما تزال معتمة نوعا ما،
وذل��ك بتعميم من��وذج التفكري التنويري عن طريق التوا�صل
العاملي معرفياً بالتعليم و�إن�ت��اج العلم وبال�سيا�سة بفتح باب
امل�شاركة العاملية للمجتمع يف تنظيم �أحوال الب�شرية على نحو
دميقراطي؛ وذلك عن طريق املنتديات العاملية ،وبتو�سل �أدوات
التوا�صل اجلديدة ،ومبرا�س احلوار بني الثقافات والأديان.
ahmed.rasid@hotmail.com
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الثقافة والوعي بالعالم في خطاب
التجديد اإلسالمي

قي�س اجله�ضمي

�شهدت ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�ضي مطالبات �أف�ضل للرتاث والثقافة ال�سائدين يف الوطن العربي باعتبارهما م�صدرين للتخلف ،وقد و�صلت
هذه املطالبات لأوجها يف الثمانينيات ،مما �أدى �إىل ظهور وعي مناه�ض يف احلقب التالية يرف�ض فكرة �إنقاذ الوجود عن طريق الت�ضحية بالذات ،ومن هذه
التحوالت يتناول الكاتب «احميده النيفر» يف مقاله «التجديد الإ�سالمي ور�ؤية العامل من النقد �إىل الت�أ�سي�س» يف جملة الت�سامح حركات التجديد ودورها
يف النهو�ض باملجتمع العربي والإ�سالمي.
��س�ع��ى ال �ت �ج��دي��دي��ون ال �ع ��رب م ��ن م�ن�ت���ص��ف ال �ق ��رن ال�ت��ا��س��ع
ع�شر �إىل رف�ض احلتميات ورح�لات ال�شك يف امل��وروث الثقايف
واحل�ضاري للنخب العربية مما �أعطاهم ه��ذا املوقع النقدي
امل�م�ي��ز ،فجعلوا التجديد ال�ع��رب��ي ي�ت�ج��اوز املنظومة ال�سابقة
وق��درات�ه��ا يف ال���س�ير ع�ل��ى خ�ط��ى ال�ت�ج��دي��د ،ل�ي��أخ��ذوا يف �صنع
م�ن�ظ��وم��ة ي �ح ��اول ف�ي�ه��ا ال �ع �ق��ل ا��س�ت�ي�ع��اب م�ع�ق��ول�ي��ة امل� ��وروث
وتاريخيته يف التجديد ،ل��ذا ف ��إن �أه��م خ�صائ�ص ه��ذا التوجه
للتجديد هو التمكن من العلل التي حكمت املا�ضي ،وت�أ�سي�س
وع��ي بديل ينهي حالة ال�ت��ده��ور بالوعي ب��ال�ع��امل ،فالتجديد
ال يختلف ع��ن الإ� �ص�لاح واحل��داث��ة يف م�س�ألة وح ��دة التاريخ
التي ت�سري فيها خمتلف ال�شعوب ملراجعة موقعها لكي ت�صنع
خطى التقدم ،ف�أكد التجديدون على �آلية املثاقفة التي تعني
«ا�ستيعاب معارف ومنظومات وقيم جديدة ملزيد التفر�س يف
ال��ذات والتعمق يف خ�صائ�صها» كما يعرفها الكاتب ،فاملثاقفة
ه��ي رف����ض التقليد واحلتمية التاريخية وه��ي ت�سعى ل�صنع
احل�ضارة ب��دل نقلها ،فالتجديد �إذا هو الوعي ب��ال��ذات �ضمن
دائرة زمن املعرفة العاملي واملثاقفة هي �آلية هذا الوعي.
جهود اجليل الأول من العلماء:
كان الهدف من جهود اجليل الأول من العلماء يف التجديد
هو ا�ستخراج النقاط امل�ضيئة يف الرتاث لتفعيل �آليات التفكري
فيها ،مم��ا �أدى �إىل جت��اوز التقيد باملذهبية وغربلة ال�تراث،
وقد �صنعت هذه اجلهود حدوداً متيزها عن اخلط ال�سلفي يف
تلك الفرتة التي متيز فيها مببد�أين نقاوة الأ��ص��ول وت�صور
املجتمع والإن�سان على عالئق دينية �أ�سا�سا ،بينما �سعت اجلهود
ال�ت�ج��دي��دي��ة �إىل �إذك � ��اء احل ����س ال �ت��اري �خ��ي مل��راج �ع��ة امل �ج��االت
احل �ي��ات �ي��ة امل �ع��ا� �ش��ة وم�ع��اجل�ت�ه��ا و�إث� �ب ��ات ق� ��درة الإن �� �س ��ان على
الو�صول للحقيقة عن طريق الدليل مما يجعله يفكر يف الآراء
واملمار�سات التي لديه والتي مع الآخر.
جهود �إقبال واجليل الثاين من العلماء:
ك��ان��ت �سمة اجل�ي��ل ال �ث��اين ال ��ذي ظ�ه��ر يف الأرب�ع�ي�ن�ي��ات من
ال�ق��رن الع�شرين ب�ن��اء فكر ن�سقي ي�سمح ملفهوم التجديد �أن
ي�ك��ون �أك�ث�ر و��ض��وح��ا ،وك ��ان ب ��روز ه��ذا اجل�ي��ل يف ال�ف�ترة التي
ت��رج��م ف�ي�ه��ا ك �ت��اب حم�م��د �إق �ب ��ال امل�ع�ن��ون ب �ـ«جت��دي��د التفكري

الديني يف الإ�سالم» ،ف�إقبال هو «املفكر امل�سلم الأول الذي طرح
على النخب م�س�ألة التجديد من الداخل والت�أ�سي�س لها عرب
�آليات �إنتاج املعرفة عن طريق حركة التداول والتبادل بني فكر
قدمي وفكر حديث» ،ويف اخلم�سينيات وما تالهما من العقدين
ظهرت طروحات تختلف مع �إقبال يف امل�ضمون واملنهجية ،ثم يف
ال�سبعينيات ظهرت حماوالت يف الت�أ�سي�س التجديدي لإقبال،
وذل��ك مب�ساعدة عاملني� :أولهما تراجع املدر�سة الإ�صالحية
وظهور اال�صالح مبظهر اال�ستالب للغرب ،والثاين م�أزق التيار
التحديثي حني رب��ط بني التخلف والإ��س�لام ،ثم اب�ت��د�أ ظهور
املناهج املعا�صرة لتحديد العالقة مع ال�تراث و�إع��ادة تركيب
الفكر الديني لي�ساعد يف تقدمي تف�سري جديد للأفكار معتمدا
على الر�ؤية املختلفة جذريا للعامل.
وقد متيز جهد �إقبال التجديدي على ر�أي الكاتب بثالثة
م�ستويات :امل�ب��ادئ واملفاهيم والإ��ش�ك��ال�ي��ة امل��رك��زي��ة ،فرتكزت
امل �ب��ادئ ع�ل��ى �إل �غ��اء م�ق��ول��ة م ��وت ال �ت�راث وال�ت�خ�ل��ي ع��ن فكرة
رب ��ط م���ص�ير امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام االج �ت �م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي
ورف�ض احلتميات التاريخية� ،أما املفاهيم فكانت �إعادة �صياغة
مفاهيم هي مفاتيح للتعاطي مع الق�ضايا يف الفرتة املعا�صرة
مثل :ال��ذات وال��دي��ن والنبوة ،وكانت الإ�شكالية املركزية كما
طرحها �إقبال هي «هل الدين ممكن؟» مبعنى �إمكانية و�صول
امل�سلمني لإنتاج عقل ي�ستطيع التفاعل مع احلداثة مع بقاء
اخل�صو�صيات التي متيزهم يف احلياة.
الثقافة والتجديد:
حتول الرتاث بعد اجلهود الت�أ�سي�سية للتجديد �إىل مبحث
��ض��روري يتطلب درا��س��ة فكرية وح�ضارية لفاعليته الكبرية
يف الواقع ،وقد �ساعد يف ظهور هذا الت�صور عن�صران :الأول
ال تناق�ض بني الدين كوحي وبني الفكر الإ�سالمي ال��ذي هو
تفاعل بني عقل امل�سلم ون�صو�ص الوحي والثاين :جتاوز فكرة
ال���ص��دام ب�ين ال���ش��رق وال �غ��رب ،و�أف���ض��ى ه��ذا ال�ت���ص��ور لت�أكيد
�أهمية العن�صر الثقايف يف املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية من
خ�لال جت��ارب ال��دول العربية يف التحديث ،مما أ�ع��اد االعتبار
للثقايف لي�س على خا�صيته املعرفية والفكرية فقط بل ل�صبغته
العلمية واحل�ضارية يف �إحياء املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية

وك��ل �أمن��اط ال�سلوك يف املجتمع .ل��ذا يتجلى الغزو الثقايف يف
فقدان الثقافة اخلا�صة �أو عدم قدرتها على حتقيق ذاتيتها يف
الواقع املحيط ،فمن هذا املنطلق �أخذ التجديد معنى «تفعيل
الثقافة اخلا�صة حتى ي�صبح امل�سلمون واعني بزمانهم ناجعني
يف م�ساهمتهم ف�ي��ه» كما ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب ،وال�ت�ج��دي��د ه��و �إن�ه��اء
ملرحلة «ال تاريخية الفكر العربي» ومناق�شة العرب وامل�سلمني
ق�ضاياهم ومعتقداتهم و�أفكارهم من خالل العقلية الإن�سانية،
وهو م�شروع ذو بعدين �أ�سا�سيني :بعد داخلي م�ؤ�س�ساتي ميكن
النخب من الكفاءة والتحرر واالن�سجام ،وبعد �إن�ساين فكري
يحقق العالقة بني الذات والعامل لكي تنتج الإبداع واحل�ضارة.
وكما �أك��د خطاب التجديد يف الفكر الإ�سالمي على �أهمية
العن�صر الثقايف فقد رك��ز على �أه��م مفاهيم التحليل الثقايف
«ر�ؤية العامل» ،لكنه بقي عاجزا عن جتاوز الإطار التقليدي يف
التعامل مع ه��ذا املفهوم يف ف�ضاءاته الثالثة :دار الإ��س�لام -
دار احلرب -دار ال�صلح ،وزاد �صعوبة التعامل مع هذا املفهوم
ظهور امل�سائل الثقافية عن طريق ق�ضايا �صراع الثقافات �أو
حوارها ،لذا بحث النخب عن املعا�صرة امللتزمة ب�شروط الوعي
بالعامل فقدم طارق رم�ضان ف�ضا ًء جديدا اختار له ا�سم «دار
ال�شهادة» يكون فيه امل�سلمون املت�صفون باملواطنة �شهداء على
النا�س حمققني لقيمهم وخ�صو�صياتهم الثقافية يف حميطهم
املعا�ش ،فمع ه��ذا املفهوم ي�صبح الدين عن�صر �ألفة وان�سجام
عو�ض �أداة �صراع كما ي�صبح التجديد تفاعال مع الذات وحتوال
يف فهم الآخر ،ويف نف�س �سنة �صدور كتاب رم�ضان �صدر بالغرب
�أي�ضا كتاب «ت�سمية الفيل ور�ؤية العامل» لـ جام�س �سري �إذ يذكر
فيه �أن العامل ي�شكو من انعدام ر�ؤية جتمع كل ما تو�صل �إليه
العامل من علوم خمتلفة يف ن�سق واحد لتوجه امل�سائل الثقافية
نحو التجديد ،و�أرى �أن التجديد يف اخلطاب الديني م�س�ؤول
يف ال��وق��ت امل�ع��ا��ص��ر ع��ن م�ع��اجل��ة ال�ت�ح��والت يف ال ��ذات امل�سلمة
وفق النظام املعريف �أو العلمي مبا يتيح التطور واالن�سجام مع
احلياة العاملية بعيدا عن التفكري عرب املناهج الأيديولوجية
التي حت��اول ال�سيطرة على ال ��ذات وف��ق �أط��ر ال ت�سمح للعقل
بتجاوزها والتعاطي مع الق�ضايا التي ت�شغلها �أو مع ق�ضايا
الآخر.
qabuazan@gmail.com
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�سلطان املكتومي

عاد ال�س�ؤال الأخالقي من جديد يف الو�سط الغربي وب�صورة ملحة جدا .بعد غياب طويل بحكم الرتكيز على التقدم العلمي والتكنلوجي� ،أدرك الغرب
وخ�صو�صا بعد �إلقاء القنبلة النووية على اليابان �أنهم بحاجة ما�سة للأخالق لكي يخرجوا من هذا امل�ستنقع اخلطري .ويف نظري هذا هو ال�سبب اجلوهري
يف بروز ال�س�ؤال الأخالقي الغربي .عر�ض لنا الكاتب حممد ال�شيخ يف مقاله «فل�سفة الأخالق وم�شكالت القيم يف الغرب املعا�صر» مبجلة الت�سامح ،وقد �ساق
مقولة للعامل الفرن�سي احلائز على جائزة نوبل يف البيولوجيا تن�ص على �أنه «ال يوجد جمتمع يقدر على �أن يبقى حيا بال �شرعة �أخالقية توجهه تكون
مبنية على قيم مفهومة لأغلبية �أع�ضائه ومقبولة لهم وحمرتمة من طرفهم» لكن ما عاد لنا �شيء من هذا ،وواجهت املجتمعات الغربية �سي ً
ال من الأ�سئلة
برجة بحكم �أنهم مل ي�أخذوا امل�س�ألة على حممل اجلد؛ فقد �صب اهتمامهم على التكنولوجيا ونزعات احلداثة التي
الأخالقية و�أي�ضاً �أ�صيب مفكرو العامل ّ
تتوج�س من كل قول يف القيم والأخالق لأنهم ي�صفونها بالقدامة .ظلوا على هذه الوترية حتى جاء الفيل�سوف الأملاين يوغرن ها برما�س وطرح ما �سماه:
(كبت الأ�سئلة الأخالقية يف الفكر الغربي لزمن طويل).
جتددت من جديد يف الآونة الأخرية و�شهدت على حيوية ق ّل
�أن جتد لها نظريا ،و��ص��ارت الكتب املتعلقة باحلكمة  -الإتيقية
واخل�ل�ق�ي��ة-ن��اف�ق��ة �أ� �ش��د م��ا ي �ك��ون .ه�ن��ا ال�ك��ات��ب ي �ط��رح جمموعة
من املع�ضالت التي تواجه مفكري العامل الناظرين يف امل�سائل
الأخالقية والقيمية يف الغرب املعا�صر .ومن بني �أهم املع�ضالت �أن
املجتمع الغربي ا�ستقاليل بطبعه ،دميقراطي بحكمة ،ولو عر�ضنا
الأ�سئلة الأخ�لاق�ي��ة �أو حاولنا تطبيق الأخ�ل�اق والقيم لواجهنا
م�سائل ع��دة من بينها تعدد القيم وم��ا يلزم عنه من ق��ول مببد�أ
احرتام االختالف وحماية اخل�صو�صية واحلفاظ على الأ�صالة.
هنا درا�سة يف (البعد الأخالقي والقيمي) لأربعة من �أكرب مفكري
الغرب� ،أوال� :إتيقا الرعاية ملارتن هايدجر ،والثاين �أخالق النقا�ش
ليوغن هابرما�س ،والثالث �إتيقا الذات لبول ريكور.
�أوال� :إتيقا الرعاية
م��ارت��ن ه��اي��دج��ر امل ��ؤل��ف الأمل ��اين والفيل�سوف ال ��ذي ك�ت��ب عن
ال��وج��ود والتقنية واحل��ري��ة واحلقيقة وغريها من امل�سائل .وقد
�ألف العديد من الكتب من �أهمها الوجود والعدم وغريها .كانت
له �إ�شكاليات مع املوقف الأخالقي .وهذا م�ؤلف (املعجم التاريخي
لفل�سفة هايدجر) ال��ذي ال حت�ضر يف معجمه لفظة (�إتيقا) وال
لفظة (خلق) .وغريهم العديد الذين يوافقون هذا الر�أي بت�أفف
هايدجر من مفهوم الأخ�ل�اق بو�صفها مبحثا فل�سفيا لي�ستنتج
غياب (فل�سفة �أخالقية) يف فكره.
ويرى الفيل�سوف الفرن�سي جون ليك نان�سي �أ ّنه �إذا ما ق�صدنا
بالأخالق جملة مبادئ وغايات لتوجيه ال�سلوك ،ف�إ ّنه ال فل�سفة
خلقية لهايدجر بهذا املعنى ب�سبب �أنّ الفل�سفة ال ت�شرع قوانني �أو
معايري ال�سلوك ،و�إمنا هي تنظر يف �سلوك الإن�سان �سواء كان جيدا
�أم �سيئا .بقيت الإتيقا مو�ضوعا متواريا يف �أعمال وم�ؤلفات هايدجر
ومت�أ�صال يف �أعماله و�أف �ك��اره وك��ان م�سكونا بالهاج�س الإتيقي،
وق��د �ساوى بني الفكر والإت�ي�ق��ا� .إذا نحن نظرنا �إىل �أي فل�سفة،
يجب علينا �أن ن��أخ��ذ يف ح�سباننا اعتبار ت�صور �سلوك الإن�سان
�سوى كان �سلبيا �أم �إيجابيا وهو ما يعرف «بعلم الأنرثوبولوجيا».
هايدجر يف كل �أعماله كان ينظر يف �سلوك الإن�سان ،ولكن ي�أخذه

من اجلانب ال�سلبي فقط ال من اجلانب الإيجابي .هايدجر كان
يريد �إي�صال فكرة عن ماهية (الكينونة) باعتبارها املقيدة حلرية
الإن�سان فقد تناولها يف الكثري من �أعماله على �أن الإن�سان املتويل
لر�سالته يف الك�شف عن كينونة الكائنات .ويف هذا ال�صدد ذهب ابن
عربي يف و�صف الإن�سان عرب مفهوم (املفتاح) .فالإن�سان هو مفتاح
الكون ،وهو جملي الكينونة .قال الرجل( :الإن�سان مفتاح كون
الوجود)� .أما عند هايدجر فهذا املفتاح ما كان منيحة �أو هبة من
ال�سماء �أو من �أي �سلطة متعالية ،و�إمنا هو �أمر حمايث للإن�سان
من حيث هو الكائن املنفتح؛ �أي �أنه �أ�صيل فيه ال دخيال عليه.
ثانيا  :يورغن هابرما�س «�أخالقية النقا�ش»
دارت يف ربع القرن الأخري نقا�شات فل�سفية �أ�سهم فيها الفيل�سوف
الأمل��اين يورغن هابرما�س وكانت ترتكز على الأم��ور الأخالقية
وال�سيا�سية ،ا�ستجد النظر فيها بفعل ال�ت�ح��والت ال�ت��ي عرفتها
املجتمعات ال�غ��رب�ي��ة� :أ ّي�ه�م��ا الأول والأج� ��در والأح ��ق بالتقدمي:
(الأمر اخلري) (قيمة (اخلري) �أم (الأمر العادل) (قيمة اخلري)
�أم (الأمر العادل) (قيمة العدل)؟ وقد مالت اجلماعة �إىل تقدمي
(اخل �ي�ر) ع�ل��ى ال �ع ��دل ،ب�ح�ك��م تف�ضيل ح �ف��اظ (اجل �م��اع��ة) على
(اخل�ير) بينما م��ال بال�ضد من ذل��ك (الليرباليون) �إىل تقدمي
(العدل) على (اخل�ير) .وعند هابرما�س (اخلري) يف الفرد داخل
اجلماعة و (العدل) واجلماعة ال ينبغي �أن ينظر �إليهما على �أ ّنهما
متعار�ضان �أو متناف�سان .واحل��ال �أنّ �أخالقيات هابرما�س �ضرب
من الأخالقيات ،فقد جمع بني توليف ما ميكن �أن يت�ألف ،واختيار
م��ا ميكن �أن يتخري .جمع ه��اب��رم��ا���س �أخ�لاق�ي�ت�ين متعار�ضتني:
�سعى �إىل التوليفة بني الكونية والإطالق ّية املجردة (على طريقة
�أخالق كانط املطلقة) ،من جانب ،ون�سبانية الأخالقيات احلديثة،
من جانب �آخ��ر .اختار هابرما�س ال��دف��اع عن النزعة الأخالقية
ال��واع�ي��ة ��ض��د ال�ن��زع��ة ال �ق��راري��ة واالن�ف�ع��ال�ي��ة يف الأخ �ل�اق ،وم��ال
�إىل تغليب كفة (الآداب) ،بلغة ال�ق��دم��اء ،و(الأخ�لاق �ي��ات) ،بلغة
امل �ح��دث�ين ،وذل ��ك خ�لاف��ا ل �ـ (الأخ �ل��اق اجل��وه��ري��ة) امل �ج ��ردة عن
�سياقها التي ال تراعي جمال تطبيق هذه الأخالقيات .هابرما�س
وكانط �أقاما مبد�أ �أ�سا�س من �أجل التداول الأخالقي بغاية �إقامة

�صالحية ال�ق��واع��د املعيارية ،ولكن هابرما�س خالف كانط وهو
النظر اخللقي الكانطي( :بدل �أن �أفر�ض على كل الآخرين قاعدة
�أخالقية �أريدها �أن تكون كونية (كما كان كانط يفعل) ،على �أن
�أع��ر���ض قاعدتي على ك��ل الأغ �ي��ار حتى نفح�ص �سوية ،بوا�سطة
احلوار.
احتدم النقا�ش بني (�إتيقا) كانط و(�إتيقا) هابرما�س ف��الأول
يقيم معايري الفعل الأخالقي على فكرة (القبلية) التي جتعلها
ال يطالها �شك ،والثاين يحاول �أن يجعلها قانونا طبيعيا ثابتا.
ثالثا :جون راولز «�أخالقيات العدالة»
راول��ز و هابرما�س كالهما ال ي�تردد �أثناء احلِ � َ�ج��اج لأف�ك��اره يف
اللجوء �إىل و�ضع (ح��االت افرتا�ضية) .ر�أينا هابرما�س يفرت�ض
(ف�ضاء حواريا مثاليا) ،وراول��ز ي�ضع فر�ضية (الو�ضع الأ�صلي)
لي�ستنتج منها مبد�أيه يف �أمر العدالة ،ووافقا هايدجر يف و�صفه
احل ��وار ب�ين �أه��ل الفل�سفة �أه��و ح��وار �أو �أداء �أو �إ��ص�غ��اء؟ اع�ترف
هابرما�س ب��أن راول��ز هو ال��ذي نف�ض الغبار ال��ذي حجب الأ�سئلة
الأخالقية الكربى يف الفكر الغربي املعا�صر ،و�أ ّن��ه هو �أع��اد �إىل
ال��درا��س��ات الأخ�لاق�ي��ة منزلتها باعتبارها درا� �س��ات علمية ج��ادة،
وذل ��ك م��ن خ�لال ك�ت��اب��ة (ن�ظ��ري��ة ال �ع��دال��ة) وع �ن��ده �أنّ ك��ان��ط هو
�أول م��ن �صاغ امل�س�ألة الأخ�لاق�ي��ة الأ�سا�سية على نحو ُيكن من
الإجابة عنها ب�إجابات عقالنية ،ويف ظل هذه امل�س�ألة �أ ّنها يف حالة
ن�شوب النزاع بني �أفراد املجتمع ،ولذلك يلزمنا �أن نقوم مبا يكون
(ح�سنا) بالن�سبة �إىل �شخ�ص.
ال���س��ؤال ع��ن (الأم ��ر احل�سن) ال���س��ؤال الأخ�لاق��ي ال��ذي �ألهم
راولز نظرية العدالة ،وقد جددها بت�سا�ؤله :كيف ميكن ملواطني
جماعة �سيا�سية ما �أن يتعاي�شوا يف �إطار �شروط العدالة؟
و�أخ �ي�را ،فل�سفات ال �غ��رب يف �أط ��روح ��ات الأ��س�ئ�ل��ة الأخ�لاق�ي��ة
ك �ب�يرة وحم �ت��دة ب�ح�ك��م طبيعة امل�ج�ت�م��ع ال �غ��رب��ي؛ ف��ال�ت�ن��وع بني
�أطياف املجتمع الغربي ،وغياب الإرادة ال�سيا�سية التي ت�صب كل
جهودها يف التطور التقني والتكنلوجي يجعل تطبيق الأخ�لاق
يف غاية ال�صعوبة.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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التراث املكتوب بني املاضي ومنجزات
احلاضر
عاطفة امل�سكرية

� ّإن التقدم و ّلد الكثري من املنجزات يف خمتلف املجاالت كال�صناعة والتكنولوجيا والثورة املعلوماتية املرتبطة باملجال الفكري .ومن �أهم ال�سمات التي يحملها
هي ال�سرعة والتطور امل�ستمر واملالزم لهذا التقدم حيث ال ي�ستطيع الإن�سان و�إن �أفنى عمره باحثا وقارئا �أن يلم بالتحديثات املرتبطة بكافة املجاالت .هذا
الزخم الهائل من الإجنازات ربط الأمور ببع�ضها البع�ض ،وامتد ذلك لي�شمل الأ�شخا�ص والأماكن مف�ضيا �إىل حتويل امل�ساحات ال�شا�سعة �إىل كتل متقاربة
مت�صلة .ويف �سياق تخ�ص�صي جند ت�أثري هذه التغيريات قد الم�س �أي�ضا املوروثات حتى �أ�صبحت لها عالقة باملنجز ال�صناعي التكنولوجي احلديث .ووفقا لذلك
ظهرت بع�ض امل�صطلحات كالتنمية الرتاثية بالإ�ضافة للنظريات والأفكار التي ت�شرح عالقة القدمي بامل�ستحدث وكيفية اال�ستفادة من الأخري دون الت�أثري على
اجلودة ،بل خللق ما هو �أف�ضل منه يف ظل توافر �سبل �أكرث �سهولة لتحقيق ذلك .وت�أتي مقالة م َن ِّ�سق برامج معهد املخطوطات العربية في�صل احلفيان يف جملة
الت�سامح بعنوان «م�ستقبل الرتاث املكتوب (املخطوط) يف �ضوء تطور ال�صناعات الثقافية» لريكز على جانب الرتاث املكتوب يف املو�ضوع نف�سه.
�إنّ الرتاث ب�أ�شكاله كان يعد حا�ض ًرا يعك�س �صنعة الإن�سان
الذي تطور مع الأيام جماراة للزمن ليخلف وراءه الإجنازات
لت�صبح ما�ضيا موروثا .لك ّنها تبقى قابلة للتطور �إذ �أنّ من
�صنعها بنف�سه ق��د ت�ط��ور .و�أجن ��ع طريقة لتحقيق ذل��ك بل
�أ�صلحها تكون عرب املزج بني القدمي وامل�ستحدث لأ ّنهما من
الأ�سا�س مرتبطان .هناك مت��ازج بني املا�ضي واحلا�ضر لأن
احلا�ضر يعد خاليا دون امل��ا��ض��ي ،وب�شكل ع��ام خللق �أ�سا�س
ق��وي ي�ستند عليه الب��د م��ن ال��رج��وع للما�ضي ،وال ي�شرتط
الأخ ��ذ م�ن��ه ح�ي��ث م��ن امل�م�ك��ن االق�ت�ب��ا���س م�ن��ه ع�ل��ى الأق ��ل �أو
اال�ستفادة من الدرو�س الكامنة فيه وال �ضري من االعتماد
عليه كنقطة ان�ط�لاق ق��وي��ة يتم الإك �م��ال منها ب��دال م��ن �أن
نبد�أ انطالقا من نقطة ال�صفر .حيث يكلف ذلك مزيدًا من
الوقت واجلهد� .أي�ضا وج��ود املا�ضي واحلا�ضر يعد عن�ص ًرا
هاما لت�شكيل امل�ستقبل ،ومن ال�صعب القفز عرب �أي مرحلة
�أو جتاوزها يف �سبيل حتقيق ذلك .هذه الأمور النظرية تطبق
على امل��وروث��ات يف عالقتها باملنجز ال�صناعي التكنولوجي
احل��دي��ث .حيث توجه ه��ذه ال�صناعات � ّإم��ا خلدمة وتطوير
هذه املوروثات �أو طم�سها ،فكالهما ممكن حتقيقه ،يف جانب
ت��وج��ه فيه ال�صناعات احلديثة خل��دم��ة ه��ذه امل��وروث��ات من
امل�م�ك��ن اال��س�ت�ف��ادة منها ح�ي��ث تعمل ه ��ذه ال�ت�ح��دي�ث��ات على
الن�شر ال�سريع �إلكرتونيا ،ما مل يكن متاحا من قبل .نتيجة
لذلك ت�صبح هذه املوروثات لدى فئة �أكرب من النا�س وتخلق
نوعا من الوعي حول �أهميتها �أكرث من ذي قبل ،بعد �أن كان
توافرها يقت�صر على من ميتلك ن�سخة منها ،وغالبا ما تكون
معدودة لعدم توفر �أدوات ن�سخ عالية اجل��ودة والدقة .لكن
ب�سبب التكنولوجيا احل��دي�ث��ة والت�صوير ال��رق�م��ي حتديدا
�أ�صبح من املمكن ن�سخ املوروثات بدقة عالية وبنف�س اجلودة
والتفا�صيل ال�ت��ي تغني ال�ب��اح�ث�ين ال��ذي��ن ع ��ادة م��ا ي�ل�ج��أون
للن�سخ الأ�صلية ل�ضمان ج��ودة التفا�صيل واملعلومات التي
يبحثون عنها .قدميا ك��ان الن�سخ يفتقر يف بع�ض الأح�ي��ان
لبع�ض التفا�صيل املوجودة يف الن�سخ الأ�صلية حيث يتجاهلها

يرا ل�ل��وق��ت واجل �ه��د وه ��ذا م��ا يق�صد بال�صدق
ال�ن��ا��س��خ ت��وف� ً
والدقة العاليني عند الن�سخ واملتوفرة يف الأجهزة احلديثة
دون غريها من الأ�ساليب التقليدية يف ال�سابق .من الأمور
الإيجابية كذلك رخ�ص تكاليف الن�شر وتوفري الن�سخ ل�سهولة
العملية التي قد تتم يف دقائق معدودة �أو �أقل �أو �أكرث بعدما
كانت ت�ستغرق �أ�سابيع �أو �أ�شه ًرا على ح�سب حجم املوروثات �أو
املخطوطات املراد ن�سخها من قبل النا�سخ .ت�ستفيد من ذلك
هيئات وم�ؤ�س�سات تخت�ص و ُتعنى بالرتاث يف خمتلف الدول.
جند ذلك حا�ضرا يف وزارة الرتاث والثقافة بال�سلطنة حيث
يتم ا�ستغالل الأجهزة امل�ستحدثة اال�ستغالل الأمثل لتوفري
ن�سخ �إل�ك�ترون�ي��ة ل�ك��اف��ة امل ��وروث ��ات امل�ك�ت��وب��ة «امل�خ�ط��وط��ات «
خ��ا��ص��ة و�أن ذل ��ك ي�ت�ي��ح �أي �� �ض��ا ف��ر��ص��ة �أك �ب�ر حل�ف�ظ�ه��ا؛ لأنّ
الن�سخ الأ�صلية تتعر�ض للتلف مع مرور الوقت وحتتاج �إىل
الرتميم بني الفينة والأخرى بالتايل ي�صعب نقلها لأغرا�ض
البحث على عك�س الن�سخ الإل�ك�ترون�ي��ة التي حتفظ وتنقل
وتن�شر ب�سهولة .م��ن ال يفقه قيمة امل ��وروث ��ات �سيعد ه��ذه
التح�ضريات ترفا �إال �أنّ الواقع يعك�س �شيئا �آخر وخا�صة .ويف
زمن الثورة املعلوماتية ت�شكل املوروثات مبا فيها من تفا�صيل
أ�سا�سا ال غنى عنه للتثبت من الأمور املرتبطة باملا�ضي ،حيث
� ً
يفني بع�ض الباحثني �أعمارهم يف امل�ؤ�س�سات التي تعي �أهمية
ه��ذا الأم ��ر يف التحقق م��ن �صحة ح��دث ت��اري�خ��ي م��ا ذك��ر يف
خمطوطات قدمية.
قدميا عندما مل تكن الأجهزة متوفرة كان ي�ستغرق الأمر
ف�ترات طويلة حيث يتطلب ذل��ك ال�سفر يف بع�ض الأح�ي��ان
�إىل حيث توجد هذه املخطوطات املتعلقة مبو�ضوع البحث.
ل�ك��ن م��ع ت��واف��ر ه ��ذه الأج �ه ��زة جن��د م�ث��ل ه ��ذه الأم ��ور حلت
واخت�صرت يف �سويعات قليلة� .أي�ضا من جانب الرتاث الفكري
الإ�سالمي حتديدا ،ميثل جزءا من ثورة املعلومات هذه التي
انتقل بع�ض منها �إلينا عرب هذه املخطوطات .وهنا ن�ستطيع
ا�ستخدام الأجهزة امل�ستحدثة املتعلقة بال�صناعات الثقافية
حتديدا لت�شكيل ذخرية من املخطوطات الإ�سالمية يف العامل

التي ي�ستفاد منها من اجلانب التاريخي وللحا�ضر وامل�ستقبل
�أي�ضا .يف هذا ال�سياق ال بد من ذكر بع�ض الأمور التي ن�ش�أت
ب�ت��وف��ر �أدوات ال�صناعة الثقافية امل�ستحدثة .ح�ي��ث ارت ��أى
�أ�صحاب ال�تراث �أنّ الطرق امل�ستحدثة ما هي �إال حم��اوالت
للعبث بهذه املوروثات و�أ ّنها �ستف�ضي �إىل �إف�ساد حمتوياتها.
ب�إمكاننا القول �إنّ هذه النظرة طبيعية �إذ تظهر مب�ستويات
متفاوتة مع بداية ظهور كل �شيء جديد؛ � ّإما ب�سبب اجلهل
�أو عدم و�ضوح الفائدة احلقيقية من �أمر ما ،لكن ينتهي بها
املطاف يف الغالب بالتال�شي بعد �أن ُيفهم املغزى من الأمر
وتت�ضح ال���ص��ورة ل��دى �أ��ص�ح��اب امل��و� �ض��وع .ف�ك��ان��ت النتيجة
مماثلة ل��دى �أ��ص�ح��اب امل��وروث��ات ،على ال��رغ��م م��ن مت�سكهم
وحر�صهم ال�شديد عليها �إال �أ ّنهم �أق��ل �صالبة من الأم�س.
حيث يحتفظ بع�ض الأفراد بهذه املوروثات التي ورثوها عن
�أج��داده��م مثال باعتبارها �أم�لاك��ا خا�صة .فتلج�أ امل�ؤ�س�سات
املخت�صة بهذا ال�ش�أن ب�شرائها منهم ب�أ�سعار باهظه يف الغالب،
و�أحيانا يرف�ض الأ�شخا�ص ت�سليمها للم�ؤ�س�سات ولو كان ذلك
ب�سعر عال .فتقوم هذه امل�ؤ�س�سات بعمل ور�ش توعوية ملالك
ه��ذه املخطوطات حتديدا يف كيفية احلفاظ عليها لفرتات
زمنية �أطول� .أي�ضا تتيح لهم معرفة فوائد ا�ستغالل الأدوات
امل�ستحدثة يف �سبيل اال�ستفادة من هذه املخطوطات.
على كل يف حالة نقل ه��ذه املخطوطات لن�سخ �إلكرتونية
وما �شابه ،ال بد �أن تتوافر يف النا�سخ �أو الناقل بع�ض ال�صفات
ك��ال��دق��ة واحل��ر���ص ال�شديدين ،وك ��ان ال�ترك�ي��ز على ذل��ك يف
ال�سابق ب�شكل �أع�م��ق؛ لأنّ العملية كانت تتم ب�شكل ي��دوي.
� ً
أي�ضا ال بد من مراجعة �أي عمل جدي يرغب يف جعله متقنا.
لذا من املالحظ �أنّ اجلانب الإيجابي يطغى على الرغم من
�أنّ الأخطاء واردة يف كل املراحل ،ما قبل ا�ستحداث الأدوات
وم��ا ب�ع��ده �إال �أنّ العن�صر ال �ف��ارق �أو الفي�صل يف الأم ��ر هو
عامل ال�سرعة حيث مل تعد الأ�ساليب التقليدية حمتملة يف
التعامل مع الن�صو�ص لأنّ ال�سرعة تعني االقت�صاد يف اجلهد
والزمن.
attifa.nasser@gmail.com
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املسار التطوري ملفهومي «القيادة» و«األمة»
في التاريخ اإلسالمي
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فاطمة �إح�سان

لعل م�صطلح «الأمة الإ�سالمية» واحد من �أكرث امل�صطلحات التي تع ّر�ضت للتفكيك والتحريف و�إعادة الرت�سيم على مر التاريخ الإ�سالمي ،بفعل عوامل �سيا�سية
وفكرية كثرية تعر�ضت لها املنطقة� ،أما م�صطلح «القيادة» فهو م�صطلح ال يع ّرف �إال يف �سياق التجربة ،من هنا يت�ساءل م�صدّق اجلليدي يف مقاله «التوازن بني الأمة
والقيادة» املن�شور مبجلة التفاهم عن العالقة بني هذين املفهومني من �أوجه فكرية وتاريخية متعددة ،و�سنحاول يف هذه ال�صفحة الإملام ب�أهم ما �أ�شار �إليه.
ي�ت�ط��رق اجل�ل�ي��دي يف ال �ب��دء مل�ف�ه��وم الأم� ��ة ،ف�ه��ي وف�ق�اً
للتعريف ال��ذي مييل �إليه :جماعة من النا�س تتماثل يف
�صفات ذاتية كالن�سب �أو اللغة �أو الدين ،وهي تت�ألف عاد ًة
�إما من دول عظمى (كما كان احلال يف الفرتة الأوىل من
اخلالفة الإ�سالمية) �أو من جمموعة دول تدين بالدين
ن�ف���س��ه ،وجت �م��ع م��واط�ن�ي�ه��ا ق���ض��اي��ا م���ش�ترك��ة ك�م��واج�ه��ة
�أع��داء معينني (كماهو احلال يف بداية ن�شوء ال��دول)� ،أمّا
املجتمع الإ�سالمي فقد احتاج يف �سبيل ن�شوئه �إىل ت�أ�سي�س
ع ��دد م��ن ال�ن�ظ��م وال �ق ��وان�ي�ن ،وه ��ذه ال�ن�ظ��م ك�م��ا �شرحها
الطاهر بن عا�شور يف كتابه «�أ�صول النظام االجتماعي يف
الإ��س�لام» ،تنق�سم �إىل ف ّنني �أ�صيلني :الفن الأول هو فن
قوانني املعامالت كالعدالة وامل�ساواة ،والفن الثاين هو فن
القوانني التي حتفظ و�ضع الأم��ة من االختالل كحماية
الدولة و�إدارة االقت�صاد.
�أ ّم ��ا مفهوم ال�ق�ي��ادة فوقائع ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي ت�شهد
على تعدد �أ�شكاله و�أوج ��ه التعدد وال���ص��راع ب�ين �أط��راف��ه،
فقد �شهدت بع�ض الفرتات �صراعات ظاهرة بينما �شهدت
ف�ترات �أخ ��رى ه��دن��ة متفقا عليها ،كالهدنة ب�ين معاوية
واحل�سن بن علي على �سبيل املثال� ،أو بني ال�سلطتني املادية
واملعنوية� ،أو هدنة مفرو�ضة كاللجوء للعمل ال�سري �إىل
حني ظهور فر�صة لالنقالب على ال�سلطة يف وقت الحق.
وتكمن � �ض��رورة البحث يف ه��ذه الأوج ��ه يف �أن ��ه ال ميكننا
التعامل م��ع حا�ضر الأم��ة دون ات�خ��اذ موقف م��ن املا�ضي
برموزه الذهنية وال�سيا�سية واملخزون النف�سي الذي خ ّلفه
وراءه.
القيادة وت�شكلها الرمزي والتاريخي
 -1البعد الرمزي للقيادة يف الفل�سفة الإ�سالمية :قام
اجل�ل�ي��دي با�ستق�صاء مفهوم ال�ق�ي��ادة يف ت��اري��خ الفل�سفة
الإ�سالمية عرب ثالثة �أعمال رئي�سة هي :كتاب «ال�سيا�سة»
الب��ن �سينا ،وكتاب «�آراء �أه��ل املدينة الفا�ضلة للفارابي»،
وكتاب «تلخي�ص ال�سيا�سة» البن ر�شد.

يتفق ه��ؤالء الفال�سفة الثالثة على � ّأن الفيل�سوف هو
�أجدر النا�س بالقيادة نظراً ملا يتمتع به من رجاحة العقل،
فقد جاء يف كتاب «تلخي�ص ال�سيا�سة» البن ر�شد � ّأن «احلكام
يف هذه املدينة هم بال �شك الفال�سفة الذين توفرت فيهم
�إىل ج��ان��ب احل�ك�م��ة ك��ل ال�ف���ض��ائ��ل اخل�ل�ق�ي��ة وغ�يره��ا من
ال�ف���ض��ائ��ل» .وامل�ق���ص��ود بالفيل�سوف ه��و ال �ع��امل ،ح�ي��ث ال
يوجد من هو �أعلم من الفيل�سوف يف الع�صور القدمية،
ال�سيما و� ّأن الفيل�سوف ال يخت�ص علمه ب�أمور جزئية و�إمنا
ي�شمل كليات الأم ��ور يف خمتلف امل�ج��االت ال�ت��ي حتتاجها
ال��دول��ة .م��ن جهة �أخ ��رى ي�ح��ذر اب��ن ر��ش��د ع�بر تلخي�صه
لآراء �أفالطون يف ال�سيا�سة من احلكام الذين يتظاهرون
باحلكمة وه��م �أبعد النا�س عنها ،فهم يف الغالب مييلون
�إىل اللذات ب�شره ،ونحو القتل والتعذيب وال ميلكون �أي
ف�ضيلة خا�صة تردعهم عن ارتكاب هذه الأفعال.
 -2الإمامة القائدة يف مدار�س الفكر الإ�سالمي القدمي:
اعترب فقهاء �أه��ل ال�سنة واجلماعة الإم��ام��ة من فروع
الدين ،فهي اجتهاد بالدرجة الأوىل ولي�ست �أمراً تعبدياً،
على العك�س من ال�شيعة الإمامية والإ�سماعيلية التي عدّت
الإمامة �أ�ص ً
ال من �أ�صول الدين ،فالدين يقت�ضي ال�سلطة
ال �ق ��ائ ��دة والإم� � ��ام ع �ن��ده��م ق��ائ��م ع �ل��ى ال �� �ش ��رع ،وال ت�ق��وم
ال�شريعة بدونه ،يف حني ظل الإمام عند �أهل ال�سنة حار�ساً
لل�شرع ولي�س من مقت�ضياته� ،أم��ا اجلماعات الأوىل من
املح ّكمة فقد رف�ضوا �ضرورة الإمام ال�سيا�سي غري ال�شرعي
للم�شروع الإ�سالمي عرب �شعارهم «ال حكم �إال هلل».
امل�سار التاريخي لت�شكل مفهوم ال�ق�ي��ادة وت�ط��وره��ا يف
احل�ضارة الإ�سالمية
ير�سم اب��ن خ�ل��دون يف مقدمته ال�شهرية امل�سار ال��ذي
�سلكته القيادة يف طريقها من اخلالفة �إىل امللك املحافظ
على معاين اخلالفة ،و�صو ًال �إىل امللك البحت (ال�سلطنة)
ح�ين اختفت معاين اخل�لاف��ة ولعل الكلمة الأق ��دم فيما
يتعلق باملهمات االجتماعية لل�سلطة ،هي تلك املن�سوبة

ل ل��إم ��ام ع �ل��ي ،وال �ت��ي ق��ال�ه��ا يف م�ع��ر���ض �إث �ب��ات��ه لأه�م�ي��ة
ال�سلطة« :ال بد للنا�س من �أمري ب ّر �أو فاجر ،ي�ضم ال�شعث
ويجمع الأم ��ر ،ويق�سم ال �ف��يء ،وي�ج��اه��د ال �ع��دو ،وي��أخ��ذ
للقوي من ال�ضعيف» .وفقاً لهذا الن�ص ،ثمة �أربع وظائف
�أ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ق�ي��ادة�� :ض�م��ان مت��ا��س��ك امل�ج�ت�م��ع ،وت�صريف
ال�ش�ؤون االقت�صادية للدولة ،والدفاع عن الأر�ض ،و�إثامة
العدالة الق�ضائية ،وهي وظائف ت�صنف �ضمن املجاالت
الأرب �ع ��ة ال�ت��ال�ي��ة :امل �ج��ال امل ��دين ،وامل �ج ��ال الإق�ت���ص��ادي،
وال�سيا�سة اخلارجية ،واملجال القانوين والق�ضائي.
ط ��وال ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام ��ي ك ��ان ث�م��ة ت��وت��ر دائ ��م بني
ال�سلطتني ال�سيا�سية والفكرية؛ مما �أدى بطبيعة احلال
�إىل �صراع م�ستمر ،كانت �أول بوادره هو ذاك ال�صراع الذي
وق��ع ب�ين اخلليفة الثالث عثمان ب��ن ع�ف��ان ،وال�صحابي
�أب ��ي ذر ال �غ �ف��اري ،ل�ك��ن ه ��ذا ال�ت��وت��ر مل ي�صل دائ �م �اً �إىل
ح��د ال���ص��راع املعلن ،ففي �أغ�ل��ب الأح �ي��ان ك��ان��ت ال�سلطة
ال�سيا�سية تقمع ال�سلطة املعنوية �أو الفكرية التي كانت
للفقهاء عاد ًة.
الأمة الإ�سالمية اليوم
يختتم اجلليدي مقاله ب�أنه على الرغم من �أن الدولة
الإ�سالمية قد تفككت مت��ام�اً� ،إال �أن كيان الأم��ة ما زال
ح��ا��ض��راً ،ب��ل ازداد ح�ضوراً وقدا�سة يف وج��دان امل�سلمني
مبرور التاريخ ،لكن هذا الر�أي قد يبدو حاملاً �إىل حد ما،
فمفردة «الأمة» اليوم تبدو غريبة على �أ�سماع الكثريين
ممن مل ي�شهدوا مثا ًال �أو حماولة حتى ال�سرتجاع كيان
«الأم��ة الإ�سالمية» ال��ذي مل يكن متحققاً يف الواقع �إال
�إب��ان ع�صور اخل�لاف��ة الإ�سالمية� ،إذ مل تنجح �أي دع��وة
موحد بعد ذلك ،ال التيارات
وحدوية لبناء كيان �سيا�سي ّ
القومية العربية وال حتى الأ�سا�س الإ�سالمي للتقريب
بني الدول التي كانت متثل الأمة الإ�سالمية يوماً ما ،و�إن
كان هذا املفهوم حا�ضراً ب�صورة �شكلية فذلك من منطلق
املقاومة والرف�ض للواقع الدموي املفكك ،ال �أكرث.
fatema_ehsan@hotmail.com
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املفاهيم اإلسالمية عند اآلخر ..تصحيح ودفاع
علي داود

لطاملا دعا احلكماء �إىل اتباع �أ�سلوب احلوار لتقريب وجهات النظر خا�صة يف جمال الأديان ملكانتها املقد�سة واخلطرة يف �آن� .إ�ضافة ملا يقوم به احلوار من فتح �آفاق
معرفية جديدة �أمام العقل .ومن �ضمن ما يتطلبه احلوار حتى يكون ب ّنا ًء ت�صحيح املفاهيم التي ميلكها كل طرف عن الآخر ،والتي قد يكون ا�ستقاها من م�صادر
غري �أ�صيلة �أو حتت وط�أة ظروف غري منا�سبة كالنزاعات ال�سيا�سية واملطامع االقت�صادية ،ويف املقالة التي ن�شرها الباحث والأكادميي امل�صري حممد فوزي رحيل يف
جملة التفاهم حتت عنوان «الإ�سالم يف عيون م ّتى الباري�سي» حماولة جيدة وحذرة �إىل حد ما لت�صحيح بع�ض املفاهيم ،التي مت ن�شرها يف �أوربا يف القرن الثالث ع�شر
امليالدي عن طريق راهب �إجنليزي ُيدعى م ّتى الباري�سي ،ولع ّل الكثري من هذه املفاهيم املغلوطة مازالت منت�شرة حتى اليوم لأ�سباب تقرتب �أو تبتعد عن تلك املرحلة.
يُعترب م� ّت��ى الباري�سي �أح ��د ك�ب��ار ال� ُك�ت��اب الأوروب �ي�ي�ن يف القرن
الثالث ع�شر امل�ي�لادي ،وق��د ك��ان راهبا �إجنليزيا تخرج يف مدر�سة
دي��ر ال�ق��دي����س �أل �ب��ان ،و ُك�ل��ف ب��إ��ص�لاح ن�ظ��م ال��ره�ب�ن��ة وال��دي��ري��ة يف
الرنويج .تكمن �أهمية م ّتى بالن�سبة للم�سلمني يف كتابه «التاريخ
الكبري» ال��ذي �أ ّل�ف��ه يف �سنة 1240م ،وق �دّم فيه �صورة عن الإ�سالم
ك��ان الهدف الأ�سا�سي منها  -كما ي�ؤكد الباحث امل�صري  -ت�شويه
�سمعة امل�سلمني وت�أليب الر�أي الأوروبي اخلا�ص والعام ملعاودة �شن
احلرب على بالدهم ،وذلك بعد ف�شل احلمالت ال�صليبية اخلم�سة
التي كانت �آخرها �سنة 1219م مبا يف ذلك ف�شل خمتلف حماوالت
التب�شري بالدين امل�سيحي يف البالد الإ�سالمية.
لقد ا�ستقى الباري�سي �أخباره من �أربعة م�صادر �أ�سا�سية وهي:
ت�ق��اري��ر املب�شرين �إىل ال�ب��اب��ا ،ورج ��ال ال��دي��ن الكاثوليك م��ن ذوي
املنا�صب يف امل�ستعمرات ال�شرقية ،وال��ر�ؤي��ة ال�شعبية الأ�سطورية
ال�ت��ي انت�شرت يف �أورب ��ا ع��ن الإ� �س�لام ،و�أخ�ي�را ك�ت��اب��ات الالهوتيني
الكاثوليك ع��ن امل�سلمني .ك��ذل��ك ميكن تتبع بع�ض الأخ �ب��ار التي
اعتمد عليها يف امل�صادر الإ�سالمية ولكن ب�صورة انتقائية تخفي
�أكرث مما تظهر.
ميكن القول �إن م ّتى الباري�سي ر ّكز يف كتابه على جانبني مهمني.
الأول ن �ب��وة ال�ن�ب��ي حم�م��د وق ��د ق� �دّم جم�م��وع��ة م��ن اال� �س �ت��دالالت
لإنكارها ،والثاين تعاليم الإ�سالم و�شرائعه والتي تناولها بالنقد
واال�ستهجان.
اجلانب الأول :نبوة النبي حممد
من �ضمن اال�ستدالالت التي قدمها الباري�سي لإنكار نبوة النبي
حممد:
 -1ان�ت�ه��ازي��ة حممد وبحثه ع��ن ال�ث�روة وامل �ل��ك ،فقد ت ��زوج من
ام��ر�أة غنية لي�ستطيع مبالها �أن يناف�س نبالء قري�ش ،وعندما مل
ي�ستطع ادّعى النبوة ليتبعه النا�س� :إ ّن املتتبع ل�سرية النبي حممد
يدرك ب�شكل وا�ضح عدم متا�سك هذه الر�ؤية ،فالنبي حممد مل يكن
ينق�صه �شرف الن�سب فقد كان حفيدًا ل�سيد قري�ش الذي كان راعيا
للكعبة ،كما �أ ّن قري�ش عر�ضت عليه املال واملقام مبختلف الو�سائل
ليتنازل عن دعوته ولك ّنه مل يفعل ،وحتمل يف ذلك م�شاقا و�صعابا
كثرية.
 -2مل ي ��ؤم��ن مب�ح�م��د �إال اجل��اه �ل��ون ال �ف �ق��راء وق �ط��اع ال�ط��رق

والل�صو�ص وامل �ح��روم��ون :مل ي��ذك��ر الباري�سي ك�ب��ار ��س��ادة قري�ش
وعقالءهم ممن �آمنوا بنبوة النبي حممد ،ومل يهتم ب�أعيان يرثب
وعلماء اليهود الذين اعتنقوا الإ�سالم رغم و�ضوح ذلك يف امل�صادر
الإ�سالمية.
 -3اعتدى حممد على التجار ،فقد �سرق �أبا جهل يف مكةّ ،
و�شن
احل��روب لنهب ال�ق��واف��ل :يتغا�ضى الباري�سي هنا ع��ن ميزة مهمة
للنبي حممد ،وهي ميزة الأمانة وال�صدق التي ت�صدح بها امل�صادر
الإ��س�لام�ي��ة ،وك�ي��ف �أ ّن ��ه مل يخن �أم��ان��ات م��ن ك��ذب��وه و�آذوه عندما
تركها لهم عند ابن عمه حني قرر الهجرة �إىل املدينة املنورة.
 -4حممد مل يكن يعلم ما �سيقع له من �سوء فيتجنبه :مل يدّع
النبي حممد غري �أ ّنه ب�شر �أوحي له ،ومل يدّع �أبدًا �أ ّنه يعلم الغيب
من عند نف�سه ،وهذه  -كما ي�شري الكاتب  -ميزة يف الإ�سالم بحيث
يدعو للأخذ بالأ�سباب للو�صول �إىل النتائح املرجوة.
� -5شهوانية حممد ،فقد كان حمبا للن�ساء بل وطامعا يف ن�ساء
�أتباعه ،ويف ق�صة زيد بن حارثة خري مثال على ذلك :مرة �أخرى
انتقى الباري�سي من �سرية النبي حممد ما يخدم �أغرا�ضه فقط،
وتغا�ضى عن حقيقة �أن زوجة زيد كانت يف الأ�صل ابنة عمة النبي
و�أ ّنه هو الذي زوّجها بزيد ،و أ�مّا زواجه منها الحقا فقد كان حلكمة
�إل �غ��اء ع ��رف ال�ت�ب�ن��ي ع�ن��د ال �ع��رب ح�ي��ث ك ��ان ال�ن�ب��ي ق��د ت�ب�ن��ى زي��دا
�ساب ًقا ،ولو كان النبي حممد �شهوانيا كما يدّعي الباري�سي ملا تزوج
�سيدة كبرية يف ال�سن وه��و يف ريعان �شبابه ول�صار من رواد بيوت
�صويحبات الرايات ،وملا ت��زوج بعد ال�سيدة خديجة �إال بالأبكار ،يف
حني ينقل لنا التاريخ �أ ّنه مل يتزوج ببكر غري ال�سيدة عائ�شة ،وكل
من زيجاته لها ظروفها وتربيراتها.
 -6حممد م��ات م�سمومًا على ي��د ام ��ر�أة ت��دع��ى زي�ن��ب ،ول��و كان
نبيا لأنقذ نف�سه من ال�سم :وردت رواي��ة م�شابهة يف بع�ض امل�صادر
الإ�سالمية ،ولكنها تن�سب احل��دث ليوم خيرب ال��ذي كان قبل �أربع
�سنوات من وف��اة النبي حممد ،وبالتايل تكون ه��ذه ال��دع��وى غري
�سليمة.
اجلانب الثاين :تعاليم الإ�سالم و�شرائعه
ت �ن ��اول ال �ب��اري �� �س��ي ع� ��ددا م ��ن ت �ع��ال �ي��م الإ�� �س �ل�ام ب�ق���ص��د ال�ن�ق��د
واال�ستهجان ،منها:
 -1القر�آن وحي �شيطاين كتبه حممد بنف�سه واقتب�س فيه من

الإجنيل وال�ت��وراة :مل ي��رد الكاتب على ه��ذه التهمة ب�شكل خا�ص،
ولك ّنها قدمية قدم زمن النبي حممد نف�سه ،وقد رد القر�آن الكرمي
عليها بقوله« :وكذلك �أوحينا �إليك روحا من �أمرنا ما كنت تدري
ما الكتاب وال الإميان».
 -2يحق للم�سلم ال�ق��ادر اتخاذ �أرب��ع زوج��ات مع ع��دد ال يح�صى
من اجل��واري ،وذلك لإكثار عدد امل�سلمني :لقد فات الباري�سي أ� ّنه
بالرغم من وجود هذا الت�شريع يف الإ�سالم �إال �أن له قيودا و�أحكاما،
و�أن املجتمع الإ�سالمي معظم رجاله يكتفون بزوجة واحدة.
 -3من يرتد من امل�سلمني عن دينه يُ�ستتاب ويُعطى فر�صة ثالثة
�أيام ملراجعة نف�سه ف�إن �أ�صر يُقتل :يوافق الكاتبُ الباري�سي يف هذا
ال�صدد بحجة �أن ه��ذا احلكم �إمن��ا ج��اء ل��ردع م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
التالعب بدين الإ�سالم رغم عدم اتفاق كل املفكرين امل�سلمني عليه
لدرجة �أن بع�ضهم �أنكر وجوده ب�شكل �صريح.
�إ�ضافة �إىل هذه التعاليم التي انتقدها الباري�سي هناك جمموعة
�أخ ��رى نقلها ك�م��ا ه��ي �صحيحة �أو م��ع ب�ع����ض ال�ت�ن��اق����ض كعقيدة
امل�سلمني يف التوحيد وال�صيام وال�صالة ويوم اجلمعة ومكانة النبي
حممد ونبوة النبي عي�سى.
بعد �صورته امل�شوهة واملتناق�ضة ع��ن الإ��س�لام يقدم الباري�سي
جل�م�ه��وره ع ��ددا م��ن �أ��س�ب��اب ان�ت���ش��ار الإ� �س�ل�ام مي�ك��ن تلخي�صها يف
ا�ستخدام امل�سلمني لأ�ساليب القوة والإغ��راء .مل يتناول الكاتب يف
مقالته ردا على هذه الأ�سباب ،واكتفى بالإ�شارة �إىل تعمد ت�شويه
��ص��ورة اخللفاء بعد بت�شويه ��ص��ورة النبي حممد ،وج��دي��ر بالذكر
هنا �أن��ه مل يغب عن الباري�سي �أ�صل خ�لاف ال�شيعة وال�سنة حول
اخلالفة وقد ا�ستغله خلدمة غر�ضه.
�إ ّن املتتبع للتاريخ الإ�سالمي بحيادية لن ي�ستطيع �أن يجزم �أن
الفتوحات الإ�سالمية خا�صة ما بعد فرتة اخلالفة الرا�شدة كانت
خ��ال�ي��ة م��ن �أي عنا�صر الأذى ل�ل�آخ��ري��ن ،وه��و يف احلقيقة ج��دل
مفتوح �إذ �أ ّن بع�ض املفكرين امل�سلمني �أنكر �صراحة �شرعية تلك
الفتوحات ،ولكن اعتناق �شعوب كثرية للإ�سالم يف �شرق الأر���ض
وغربها ويف ح��االت كثرية واندماجهم التام بثقافاتهم يف الإ�سالم
وتعاليمه و�إىل اليوم لهو دليل يف حد ذاته �أن الأ�سباب التي نقلها
الباري�سي لي�ست ثابتة باملطلق.
ali-allawati@hotmail.com
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أن الله يأمر بالعدل واإلحسان
غاية اإلسالم َّ
�أمين البيماين

ال زالت ال�سلطة ال�سيا�س ّية يف الرتاث الإ�سالمي من �أه ّم و�أف�ضل املوا�ضيع اجلديرة بالبحث والتنقيب والتحليل من قِبل الك ّتاب املعا�صرين ،ويف هذا ال�صدد
نحلل ونناق�ش هنا مقالة ريهام �أحمد خفاجي املن�شورة مبج ّلة التفاهم حول (مفهوم الوالية يف كتاب ح�سن ال�سلوك احلافظ لدولة امللوك) ،وم�ؤ ّلف الكتاب
هو �شم�س الدين املو�صلي الذي ر ّكز فيه على مو�ضوع الوالية وقيمها و�أحكامها يف الرتاث الإ�سالمي.
مل ي� ��أتِ ت��أل�ي��ف امل��و��ص�ل��ي لكتابه ح��دث�اً ع��اب��راً؛ و� ّإن ��ا
كان نتيجة ظ��روف �سيا�س ّية ودين ّية عا�صرها يف حياته،
فقد ُو ِل َد يف بعلبك ودر�س احلديث والفقه على يد �أ�شهر
ق�ضاة بعلبك �آنذاك ومنهم بدر الدين التربيزي وقا�ضي
الق�ضاة �شرف الدين ال�ب��ارزي .كما عا�ش يف دم�شق بعد
�سقوط اخلالفة الع ّبا�س ّية على يد التتار �آنذاك ،لتغيب
النبي ،وينعدم
اخلالفة الإ�سالم ّية لأ ّول م ّرة منذ وفاة
ّ
الوجود الفعلي �أو حتّى الوجود ال�صوري مل�ؤ�س�سة اخلالفة
من العمل ال�سيا�سي ،ف�أورد يف كتابه احلديث عن الوالية
واخلالفة وت�ص ّوره لأبرز �آفات ال ّأمة الإ�سالم ّية.
ر ّكز املو�صلي على �أبعاد الوالية بد ًال من �إعطاء مفهوم
فق�سم الوالية لأربعة �أق�سام :الق�سم الأ ّول
حمدد حولهاّ ،
عامة وي�شمل الوزراء ،والثاين والية
أعمال
عامة يف �
ّ
والية ّ
خا�صة وي�شمل �أمراء الأقاليم والبلدان،
ّ
عامة يف �أعمال ّ
العامة كقا�ضي الق�ضاة
خا�صة يف الأعمال
ّ
والثالث والية ّ
خا�صة
ونقيب اجليو�ش وجابي ال�صدقات ،والرابع والية ّ
خا�صة ومنهم قا�ضي بلد �أو حامي ثغره .كما
يف �أعمال ّ
ر ّك ��ز �أي���ض�اً ع�ل��ى ال �ع��دل والإح �� �س��ان ل��درج��ة �أنَّ البع�ض
�أط�ل��ق على كتابه ع�ن��وان( :غ��اي��ة الإ� �س�لام �أنَّ اهلل ي�أمر
بالعدل والإح�سان) ،فقال �إنَّ العدل هو احلكم مبا �أنزل
اهلل ،وغري ذلك ففيه كفر وف�سوق لقوله تعاىلَ } :و َمنْ
با �أَ ْن � َز َل َّ ُ
َْ
الل َف�أُو َلئ َِك هُ ُم ا ْلكَا ِف ُرو َن{ (�سورة
ل َي ْحك ُْم ِ َ
املائدة �آية .)44 :و�أ�شار �إىل �أنَّ من �أ�سباب �ضعف املمالك
الإ�سالم ّية و�سقوطها هو بعدها عن ن�صرة اهلل ور�سوله
مبعنى القيام بالعدل يف الأر�ض ،والعدل هو الذي يهيئ
امل ُ�ن��اخ ال�ع��ا ّم لل�صلح والإ��ص�لاح ويحفظ احلقوق ويدفع
ال�ف��ا��س��دي��ن .ك�م��ا �أنَّ ��ص�لاح احل��اك��م ي ��أت��ي وراءه �صالح
احلجاج
ال ّأم ��ة ،وف�ساده يعني �ضياع الرع ّية ،ففي عهد
ّ
ك��ان��ت ال ��رع � ّي ��ة ت �ت �� �س��اءل م ��ن ُق � ِت ��ل ب ��الأم �� ��س؟ ويف عهد
الوليد ب��ن عبدامللك اه�ت� ّم احل��اك��م ب��ال��زراع��ة والتعمري
فتبعه ال���ش�ع��ب ،ويف ع�ه��د �سليمان ب��ن ع�ب��دامل�ل��ك حت � ّول
اه�ت�م��ام ال��رع� ّي��ة للنكاح والأط �ع �م��ة ،ول�ك��ن يف ع�ه��د عمر
بن عبدالعزيز �أ�صبح اهتمام النا�س بالعبادات وال�صيام

وال�صدقات والإح�سان للفقراء.
يرى املو�صلي �أنَّ الطرق الهادية للعدل هي:
� .1أن ي�ض ّم احلاكم نف�سه للعلماء وطلبة العلم { ِ�إ َّنَا
الل مِ نْ عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُء �إِنَّ َّ َ
َيخْ َ�شى َّ َ
الل َعزِي ٌز غَ فُو ٌر} (�سورة
فاطر �آية ،)28 :فهو ال�سبيل الهادي للعدل واحلكمة.
� .2أن يعترب نف�سه فرداً مثل والته و�شعبه ،فال يرت ّفع
عنهم ،ومن يخالف �شرع اهلل يعزله.
 .3االهتمام بال�شورى وال�ت��زام خ�صال ذك��ره��ا ال�شرع
ل�صالح املمالك واحلكم ومنها اللني وامل�شورة والتوا�ضع
اقتدا ًء بالنبي الكرمي وقوله تعاىلَ { :و�أَ ْم � ُرهُ � ْ�م �شُ و َرى
َب ْي َن ُه ْم} (�سورة ال�شورى �آية.)38 :
ومن ناحية الإح�سان فقد اعترب املو�صلي �أن ال عدل
بال �إح�سان ،فلو كفى العدل ل�صالح الأمم ملا قرنه اهلل
تعاىل بالإح�سان يف كتابه الكرمي {�إِنَّ َّ َ
الل َي�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ
َوالإِ ْح َ�سانِ َو ِ�إيتَاء ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى عَنِ ا ْلف َْح َ�شاء َوالْ ُنكَرِ
َوا ْل َبغ ِْي َيع ُِظك ُْم َل َع َّلك ُْم َت� َذ َّك� ُرو َن} (�سورة النحل �آي��ة،) :
فال ب� ّد للملك من العدل ثم يزيده بالإح�سان للرع ّية
ك ��إغ��اث��ة امل�ستغيثني و�إط�ع��ام�ه��م و� �س � ّد ع��ورات �ه��م ،ودف��ع
ال�ضرر عنهم� ،سواء كانت تلك الإغاثة من بيت املال �أو
زكاة الأغنياء.
وق��د اختلفت �آراء املفكّرين ح��ول ال��والي��ات؛ فقد تبع
املو�صلي �أق��وال اب��ن تيم ّية �أنَّ ال��والي��ة هي �أم��ان��ة ينبغي
ا��س�ت�ئ�م��ان الأ� �ص �ل��ح ل�ه��ا � �س��واء يف ال� ��والة �أو ال�ق���ض��اة� ،أو
ال�شرطة واحلر�س و�أئ ّمة امل�ساجد من غري تقدمي الأخ �أو
ال�صاحب �أو عزل من نختلف معه يف مذهب �أو جن�س �أو
عرق �أو لون ،وهي م�س�ؤول ّية عظيمة ا�ستئمنها اهلل الوالة
يف رعاياهم ومناطقهمَّ � .أما امل��اوردي وابن ال�سبكي فقد
قالوا �إنَّ الوالية هي نعمة بح ّد ذاتها يكفي ال�شكر عليها
يف �أدائ�ه��ا ب�إخال�ص ،وت�ستحقّ ال�شكر بالقلب والل�سان،
و�شكر الرع ّية المتثال �أوامره وعدم خمالفته ،وذلك لأنَّ
�شكر املخلوق هو �شكر للخالق.
� �ش��دد امل��و��ص�ل��ي ك �ث�يراً ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار الأ� �ص �ل��ح ل�ل��والي��ة
لأنَّ �صاحب الوالية والوكالة هو نائب اهلل على عباده،

و�صالح ّية الوالية مرتبطة بطبيعة الوالية ،فالأ�صلح
اختيار الأجمل �صوتاً يف الأذان ،واختيار من يخاف اهلل
عند رع��اي��ة �أم ��وال الأي �ت��ام .كما �أنَّ ال��والي��ة لها رك�ن��ان:
الأ ّول هو الق ّوة ويتمثّل يف ال�شجاعة يف احل��روب ،وق� ّوة
العقل يف احل�ك��مَّ � .أم ��ا ال��رك��ن ال�ث��اين فهو الأم��ان��ة وهي
خ�شية اهلل وا ّت�ب��اع كتابه و�سنّة نبيه ،واعترب �أنَّ اجتماع
الق ّوة والأمانة يف الوالية هو قليل يف زماننا.
التم�سك بها ل�ضمان
كذلك ف�إنَّ للوالة واجبات يجب
ّ
عدلهم و�إح�سانهم لرع ّيتهم ،فيجب للوايل حفظ وقته
وعدم �إهداره فيما ال ينفع ،و�أن يجمع يف جمل�سه ح�سن
الأدب وال�ت�ع��ام��ل وال ��وق ��ار ،ال يتك ّلم � ّإل يف اخل�ي�ر .كما
دع��ى �إىل الق�ضاء بالعدل وجتنّب اتّباع الهوى ،والبعد
الذمة على امل�سلمني
عن الر�شاوي ،وال يجوز تولية �أهل ّ
�أو ب�ي��ت امل� ��ال ،بينما ي �ج��وز اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��م يف ال�ق�ت��ال.
كما يجب عليه الدعوة �إىل اهلل ب�إح�سان والق�ضاء على
ال�شرك ،ناهيك عن تر�سيخ �أ�س�س ال�شريعة يف املجتمع،
وا ّت �ب��اع منهج ال���ش��ورى .ومل ي�تردد املو�صلي يف الدعوة
�إىل ع��زل ال ��وايل ع�ن��د االرت �ي��اب ب�ف���س��اده ،ف�ي�ج��وز عزله
ل�صالح الأ�صلح منه ،ولكن ينبغي على الإم��ام التحقيق
بعمق وحكمة قبل عزل الوايل للو�صول �إىل احلقيقة �أو
الأ�سباب التي ت�ش ّرع عزله.
خ �ت��ام �اً ح� ��اول امل��و� �ص �ل��ي واب� ��ن ت�ي�م� ّي��ة واب� ��ن ال�سبكي
وامل��اوردي وغريهم درا�سة العن�صر الب�شري يف ال�سلطة
ال�سيا�س ّية م��ن منظور �إ��س�لام��ي ،ور ّك ��ز ال�ب�غ��دادي على
الفرق بني الأحكام ال�سلطان ّية التي ت�صدر من احلاكم
بنف�سه والتي قد تتفق مع ال�شريعة �أو تتعار�ض معها،
وبني ال�سيا�سة ال�شرع ّية التي ت�ستم ّد �شرع ّيتها من كتاب
اهلل و�سنّة نب ّيه فقط بعيداً عن نزعات الب�شر الفرد ّية.
كما �أنَّ املنا�صب ال�سيا�س ّية قائمة على ا�ستخالف اهلل
ل�لان �� �س��ان يف الأر�� � ��ض وع �م��ارت �ه��ا واحل� �ك ��م ف �ي �ه��ا ب�ع��دل
و�إح �� �س ��ان ،وت���ش�ج�ي�ع�اً ل�ل�ب��اح�ث�ين ل���س�بر �أغ � ��وار ال�سلطة
ال�سيا�س ّية وعالقتها بال�شريعة الإ�سالم ّية لإيجاد علم
�سيا�سة �إ�سالمي معا�صر.
albimani92@hotmail.com
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تعدد معاني املفاهيم في النصوص الدينية
عبد اهلل ال�شحي
تتحدث الباحثة والأكادميية امل�صرية منى �أبو زيد يف مقالها مبجلة الت�سامح التبا�س املفاهيم واختاللها (مفهوم التوازن يف الفكر واملمار�سة) عن مفهوم اللغة وا�ستخدامها يف التوا�صل
وبع�ض امل�شكالت املتعلقة باختالف املعنى للفظ واحد وعالقة ذلك و�أثره على الدين وفهم الدين .وتق�سم �أ�شكال الإلتبا�س واخللط �إىل ق�سم يتعلق ب�سوء الفهم ي�شمل اختالف فهم الن�ص
والت�أويل ومفهومه و�شروطه ،وق�سم ثانٍ يتناول تطوير الألفاظ نتيجة حماولة �إيجاد توازن بني العلم والعمل.
تتزايد حاجات الب�شر ب�شكل م�ستمر طوال وجودهم
على ه��ذه الب�سيطة ،حيث جت��اوزت احلاجات جمرد
البحث عن الغذاء يف الع�صور الأوىل �إىل حاجات �أكرث
تعقيدا يف الع�صور التالية .ويف م�ضي الإن�سان نحو
احل�ضارة ابتكر �آلية توا�صل بينه وبني بقية الب�شر،
ت�ل��ك الآل �ي��ة ه��ي ال�ل�غ��ة ،وه ��ي يف احلقيقة ت�ستخدم
لأكرث من جمرد التوا�صل �إال �أنّ هذا ما يهم يف هذا
املقال� .إنّ اللغة ت�ستخدم �ألفاظا معينة للداللة على
معاين حم��ددة ،فالنا�س يح�صل بينهم اتفاق بحيث
�إنه عندما ي�ستخدم اللفظ ُيتوقع ح�صول فهم معني
عند املتلقي ،فيح�صل بذلك �إي�صال للر�سالة و�إعالم
باملق�صد .ومع تو�سع ا�ستخدام اللغة وزيادة التعقيد
يف بنائها ،تعددت املعاين التي قد تفهم من كلمة �أو
لفظ معني ،وكنتيجة لذلك مل يعد بالإمكان دائما
�ضمان فهم املتلقي الق�صد بحيث �إنّه قد يفهم �شيئا
بينما يعني القائل �شيئا �آخر.
ي�ت���س��ع م� ��دى ا� �س �ت �خ��دام ال �ل �غ��ة �إىل ك ��ل امل �ج ��االت
الأخ � ��رى يف احل �ي��اة ك��ال �ت �ج��ارة وال���س�ي��ا��س��ة وال�ع�ل��وم
وال��دي��ن ،ويعتمد �أت �ب��اع الأدي� ��ان وب��الأخ����ص الأدي ��ان
الإبراهيمية (اليهودية وامل�سيحية والإ��س�لام) على
ال�ل�غ��ة وا��س�ت�خ��دام امل�ف��اه�ي��م لفهم ومم��ار� �س��ة ال��دي��ن
الذي يتميز بعالقة فريدة باللغة؛ كونه يتكون من
ن�صو�ص ي�ؤمن �أتباع الأديان ب�أنّها موحى بها من اهلل
الذي يريد منهم اتباعها وتطبيقها.
�إنّ م�شكلة اختالف الفهم التي �شُ رحت �سابقا توجد
يف �أي جم��ال ت�ستخدم فيه اللغة مب��ا فيها ال��دي��ن،
ويتبع ذلك العديد من النتائج ال�سلبية والإيجابية.
ذلك النوع من االختالف يف الفهم ت�سميه الكاتبة
«ال �ت �ب��ا���س ب���س�ب��ب الإ�� �ش� �ك ��ال -وه� ��و واح � ��د م ��ن ع��دة
�أ��ش�ك��ال م��ن االلتبا�س حت�صل عندما يتناول علماء
ال��دي��ن الن�صو�ص الدينية .االلتبا�س عند الكاتبة
ه��و «الإ� �ش �ك��ال وال���ش�ب�ه��ة وع ��دم ال��و� �ض��وح» وي���س��اوي��ه
االخ �ت�لال واالخ �ت�لاط ،فبع�ض الن�صو�ص الدينية
(الأحاديث وبع�ض �آيات القر�آن) قد حتمل �أكرث من
معنى ،بل �إنّ بع�ض ال�ق��راءات املتواترة للقر�آن فيها

اختالف فيما بينها لكنه لي�س ب�شيء ذي ت�أثري كبري.
من �سماحة الإ�سالم و�سعته �أن الفقهاء يف خمتلف
البقاع قد ي�ستنبطون �أحكاما خمتلفة عن بع�ضهم
ك��ل ح���س��ب م��ا ي ��راه م�ن��ا��س�ب��ا ل��ذل��ك ال ��زم ��ان وامل �ك��ان
م��ع ع��دم خمالفة ال�ث��واب��ت ،مم��ا �أدى لن�ش�أة املذاهب
الإ�سالمية ،التي عندما يتناول �أ�صحابها ن�صو�ص
الدين ف�إنهم يفهمونها ح�سب توجه مذهبهم ،وهذا
تنوع �أرج��ح �أن��ه لفائدة امل�سلمني ،نظراً لوجود �سعة
عند تطبيق الت�شريعات.
كل ذلك االختالف يف الفهم يف احلقيقة لي�س �شيئا
�سيئاً ب��ل ق��د يعطي ت�ن��وع�اً ي�صب يف م�صلحة �أت�ب��اع
الدين ،وال يتوقف االختالف على جمرد تنوع املعنى
ب��ل ي�صل �إىل ح��د ال�ت��أوي��ل ،وت�صف الكاتبة الت�أويل
ب ��أن��ه «� �ص��رف ال�ل�ف��ظ م��ن م�ع�ن��اه ال�ظ��اه��ر �إىل معنى
�آخر يحتمله» .ميكن اعتبار الت�أويل عموما �أو�سع يف
م��ا ي��دل عليه م��ن االخ�ت�لاف يف الفهم م��ن جهة �أن
االخ �ت�لاف يف ال�ف�ه��م يح�صل مب�ج��رد ��س�م��اع اللفظ
ويحتمل ح�صوله عند ك��ل م��ن لديه معنى خمتلف
ل�ل�ف��ظ م �ع�ين ،بينما يتطلب ال �ت ��أوي��ل ن �ظ��راً وف �ك��راً
وجهداً للو�صول ملعنى قد ال يكون ظاهراً بال�ضرورة.
تتفاوت درج ��ات ال�ت��أوي��ل م��ن جماعة �إىل جماعة
ويتباين مقدار قبول علماء الدين للت�أويل واملوا�ضيع
ال�ت��ي يح�صل ف�ي�ه��ا ،ف�ه�ن��اك م��ن ��ص��رف ال�ك�ث�ير من
امل�ع��اين يف ال�ق��ر�آن لغري ظاهرها ،وه�ن��اك م��ن التزم
امل�ع��اين احل��رف�ي��ة ،و�أك�ث�ر م��و��ض��وع ج��ديل يف م�س�ألة
الت�أويل رمبا يكون يف ت�أويل �صفات اهلل �سبحانه ،لكن
ميكنني القول ب�أن الت�أويل قطعا ح�صل من الع�صور
الأوىل للإ�سالم؛ ولو كان بدرجات متفاوتة .ت�شرح
الكاتبة معنى الت�أويل عند الزرك�شي ثم ت�ضيف ب�أنّ
الت�أويل ي�أتي مب�شاكله اخلا�صة التي تتعلق مبن يقوم
ب��ه ،ك ��أن ي�صبغ �آراءه و�أف �ك��اره اخل��ا��ص��ة على الن�ص
ال��ذي يريد ت�أويله ويجعله �سجني ميوله ورغباته.
وه��ذا التخوف �أو التحذر م��ن ال�ت��أوي��ل �أم��ر ظاهر،
فلي�س من ال�سهولة فتح الباب لت�أويل الن�صو�ص ،ملا
ق��د يرتتب على ذل��ك م��ن تغيري للعقيدة و�إمكانية

حتريف املقا�صد واملعاين .ت��ؤدي املتغريات الزمانية
واملكانية والظرفية �إىل �إحداث تغيري يف ممار�سة �أي
جماعة ذات توجهات حم��ددة ،فجماعة معينة مث ً
ال
ع�ن��د ام�ت�لاك�ه��ا �سلطة �سيا�سية ��س�ت�ك��ون ممار�ستها
خمتلفة بدونها.
ُت �خ ِ�بر ال�ك��ات�ب��ة ع��ن ��ص�ن��ف م��ن االل�ت�ب��ا���س يحدث
نتيجة ذلك وهو «االلتبا�س احلا�صل نتيجة حماولة
ع�م��ل ت� ��وازن ب�ين ال�ع�ل��م وال �ع �م��ل» .ت���ض��رب ال�ك��ات�ب��ة
م �ث��ال�ين ع �ل��ى ه ��ذا االل �ت �ب��ا���س ،وه �م��ا ق���ض�ي��ة الأم ��ر
ب��امل�ع��روف وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر وق�ضية ال �ق��ول بخلق
القر�آن.
الأم� ��ر ب��امل �ع��روف وال �ن �ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر �أم� ��ر ق ��ر�آين
يهتم ب��ه امل�سلمون جميعا ،فامل�سلمون بينهم اتفاق
على �ضرورته و�أهميته ،لكنّهم خمتلفون يف كيفية
تطبيقه ،وترى الكاتبة �أنّ هذا االختالف لي�س ناجتاً
ع��ن جم��رد فهم خمتلف ،ب��ل ك��ان م�ت��أث��را بالظروف
ال�سيا�سية والع�سكرية املحيطة بامل�سلمني .ورمب��ا
مي �ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ن�ف����س ال �ف �ك��رة ع �ل��ى م�ف��اه�ي��م �أخ ��رى
ك��اجل �ه��اد وال � ��والء وال� �ب��راء� ،أي ع �م��ل درا�� �س ��ة تتبع
التغريات احلا�صلة يف هذه املفاهيم عرب الزمن مع
�ضرورة مالحظة التغيريات املحيطة بها.
يت�ضح �أنّه وعلى الرغم من �أهم ّية اللغة يف احلياة،
�إال �أ ّن �ه ��ا ت �ع��اين م��ن �إ� �ش �ك��االت �أب ��رزه ��ا �أنّ امل�ف��اه�ي��م
ق��د حت��مِ ��ل وج��وه �اً ع��دة ت�خ�ل��قُ ت�ن� ّوع��ا ،وه ��ذا التنوع
يف حقيقته ق��د يكون ن��اجت�اً م��ن �أ�سباب خمتلفة قد
ت � ��ؤدي �إىل م���ش�ك�لات ع �ن��د ا� �س �ت �خ��دام ال �ل �غ��ة .وع�ل��ى
وج��ه التحديد ف� ��إنّ م��ا يتعلق بالن�صو�ص الدينية
واالخ �ت�لاف يف فهمها وتف�سريها ميكن حقيقة �أن
ي�ستغل بحيث يح�صل تنوع �صحي يف فهم الن�صو�ص.
بالإ�ضافة �إىل �أنّ التمعن يف هذا االختالف يف الفهم
يعطي فكرة �أو��ض��ح ح��ول الكيفية التي ا�ستغلت بها
بع�ض املفاهيم لأغرا�ض و�أهداف �سيا�سية ومذهبية،
وهذا بدوره يعطي فر�صة �أكرب ملنع �إ�ساءة اال�ستغالل
م�ستقبالً.
deeko123@hotmail.com
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مغامرة أخرى مع الدين والسياسة
هاجر ال�سعدية

يف مقاله «الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر نحو م�ؤ�س�سة القيم و�إعادة بناء العالقة بني الدين وال�سيا�سة» يت�ساءل عبداحلكيم �أبو اللوز يف جملة الت�سامح حول
مدى وجود «البعد امل�ؤ�س�ساتي» يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�صر ،وو�صف مفهوم امل�ؤ�س�سة مبعناه الكال�سيكي ح�سب مونت�سكيو؛ ف� ّإن م�ؤ�س�سة �شعب ما ،تعني نقل
جمموعة من الأفراد حتركهم امليول والغرائز الذاتية �إىل حالة اجتماعية يعرتفون فيها ب�سلطة تكون خارج م�صاحلهم .فامل�ؤ�س�سة وفق هذا املعنى ت�صبح �أحد معايري
االنتماء للمجتمع ،وتقوم العالقات بني �أفراد املجتمع على مبد�أ ت�ساوي املواطنني وتخوّل لهم التعرّف على احلقوق والواجبات التي تلزمهم �إزاء بع�ضهم بع�ضا.
ميكنني �أن �أوجز الفكرة التي يطرحها الباحث يف مقالته
العلمية ،والتي �أجدين غري متفقة معها؛ حيث يطغى عليها
الطوباوية .ويف �أ�سلوب الكاتب يتبني �أ ّن��ه ي�سجل فكرته
وه��و م��دف��وع بهاج�س ن�صرة الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة؛ وه ��ذا ما
يجعلنا ن�أخذ عليه ذلك؛ حيث من�ش�أ دفاعه لأفكاره نف�س ًيا
�أكرث مما يكون منطق ًيا ،وهذا ما يجعله يقع يف فخ غياب
املو�ضوع ّية يف ال�ط��رح وطغيان العاطفة؛ فهو ي�سعى �إىل
تبديد التحديات التي تواجه الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
املعا�صر وذلك من خالل �إعادة توظيف القيم �إيجابيا� ،أي
حتويلها من جمرد معانٍ �أخالقية وتربوية �إىل م�ؤ�س�سات
�سيا�سية لها �ضوابط و�أه��داف خا�ضعة للقواعد والرقابة.
يبدو للوهلة الأوىل �أنّ هذا التنظري ب� ّراق ،و�سوف يحقق
وج��ود املجتمع املُتّزن واملثايل ال��ذي ر�سمته �شريعة الدين
الإ�سالمي ،ولكن حني ن�أتي �إىل النظر يف واقع املجتمعات
العربية الإ�سالمية التي تربز ديانتها ،وتعمل على املتاجرة
ب��ا��س��م ال ��دي ��ن ،وال�ت���ض�ل�ي��ل ل�ع�ق��ول ال���ش�ع��وب ب��ا��س��م ال��دي��ن
نت�ساءل منطقيا :ما الفائدة احل�ضار ّية والتنموية للدول
التي تعلن ديانتها؟
على �أ ّية حال الباحث يحاول ا�ستعرا�ض مغامرة جديدة
ت �ه��دف �إىل ر� �س��م ع�لاق��ة ج��دي��دة ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة
مبنظور خمتلف ،ت�سعى لتجاوز �أخطاء الأجيال ال�سالفة.
وا�ستدعى ذل��ك ك�شف الت�صور النظري ال��ذي تنطلق منه
امل�شاريع الفكرية الهادفة �إىل م�ؤ�س�سة القيم الدينية؛ ويف
نقطة ثانية ْ
ك�شف الأبعاد التي تفتح عليها هذه املحاوالت.
�أو ًال :م��ن الإ� �ص�ل�اح �إىل �إع� ��ادة ال �ب �ن��اء :ه��دف��ت ال�ق��وى
الإ�سالمية املعا�صرة والتي تعترب ام�ت��داداً زمنياً ومكانياً
ل�ت�ي��ار ال���ص�ح��وة �إىل �إع � ��ادة و� �ص��ل ع�لاق��ات�ه��ا م ��ع ال�ف�ك��رة
الإ�صالحية وذلك عرب خطاب تتم ّلكه نزعة التوفيق بني
ال�ف�ك��رت�ين الإ� �ص�لاح �ي��ة وال �� �ص �ح��و ّي��ة م��ن خ�ل�ال م���ش��روع
تبي وجود
يجمع هذين املنطلقني ،ولكن من جهة �أخرى ّ
حركة نقد كبرية لأط��روح��ات الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي
الكال�سيكي من خالل النتائج االجتماعية وال�سيا�سية التي
تعرتف ب�أنّ الرتاث العربي يف ال�سيا�سة �أبدى نفو ًرا �شديدا

م��ن جت�سيد فكرتي الأم�ير وال���ش��ورى ،وه��ذا م��ا �أظ�ه��ر �أنّ
اخل�ط��اب الإ��س�لام��ي املعا�صر ميثل م�شروعا لإع ��ادة بناء
الفكر الإ�سالمي �أكرث منه حماولة لإ�صالح هذا الأخري.
فاجليل ال��راب��ع ال��ذي حمل ل��واء ه��ذا امل�شروع (الغنو�شي،
ُ
التابي� ...إلخ) حت ّمل م�س�ؤولية التجديد وجتاوز �سلب ّيات
الأجيال ال�سابقة التي متثلت يف ر�أي��ه ب�شكل عام (انطباع
فكرها بال�صيغة املثالية والوقوف يف التعبري عن الأفكار
الإ��س�لام�ي��ة عند احل ��دود الأخ�لاق�ي��ة والدينية ال�صرفة)
ف�ه��ذه ال�سلبيات متثلت ع�ن��د اجل�ي��ل الأول (اب ��ن تيمية،
ابن القيم� ...إلخ) يف وقوفه عند القراءات املت�سرعة لعهد
الت�شريع واملُف�ضية يف الغالب �إىل البحث عن �أ�سانيد دينية
لتربير الواقع بدل ال�سيطرة عليه ،مما �أدى �إىل �إن�شاء كتب
ال�سيا�سة ال�شرعية؛ وه��ي معزولة عن الواقع التطبيقي،
وك��ان��ت النتيجة غ�ي��اب ال��ر�ؤي��ة ال��د��س�ت��وري��ة القائمة على
امل�ن�ظ��ور غ�ير الت�سليمي م��ع ال���س�ل�ط��ة .ك��ذل��ك ي�ع��اب على
اجليل الثاين (حممد عبده ،الأف�غ��اين� ...إل��خ) توفيقيته
املبا�شرة وال�سطحية بني القيم الإ�سالمية وما يقابلها من
مبادئ د�ستورية غريبة.
� ّأما اجليل الثالث (�سيد قطب ،املودودي� ...إلخ) فلوحظ
عليه فهمه اخلاطئ ملفهوم ال�شمول؛ �أي اعتبار �أنّ الإ�سالم
دين �شامل يعني رف�ض التدرج يف الإ��ص�لاح .وخل�ص �أحد
امل�ف�ك��ري��ن ب�ع��د ه ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��م �إىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أنّ نقطة
ال�ضعف اخل �ط�يرة يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ق��دمي��ه وحديثه
هي عدم التنا�سب بني الو�سائل والغايات؛ مما �أ�ضفى على
مقولته م�سحة مثالية.
ولتجاوز كل هذه ال�سلبيات رفع املفكرون الإ�سالميون
املعا�صرون م�شروع �إع ��ادة بناء الفكر الإ��س�لام��ي ب�أجياله
الثالثة من خالل اال�ستناد �إىل جوهر الفكرة امل�ستندة �إىل
املنهج التثقيفي م��ن الناحية الفكرية والنهج االع�ت��دايل
يف جانب ال��دع��وة� ،إ�ضافة �إىل الرغبة يف اللحاق باملدنية
احل��دي�ث��ة واالن�ف�ت��اح على امل ��ؤث��رات احل���ض��اري��ة ،والتعامل
ريا وت�أ ُّثرا ولكن مع �إن�ضاج املحاوالت التوفيقية؛
معها ت�أث ً
ً
ً
مم��ا ي�ستوجب خ�ط��اب�ا �إ��س�لام�ي�ا ي��واك��ب حت ��والت الع�صر

وق�ضاياه .وا�ستنتج من هذا وجود وعي متزايد لدى الفكر
الإ�سالمي ب�أزمة الفكر ال�سيا�سي املنطلق داخ��ل املرجعية
الإ�سالمية ،وب�ضرورة تطويره من خالل نظرية الدولة
وال�سلطة تت�سم بخ�صو�صيتها وحداثتها معا.
ويف الزاوية الثانية ارتكز الباحث على تنظري وحماولة
منه مل�ؤ�س�سة القيم الدينية و�إعادة بناء العالقة بني الإ�سالم
وال�سيا�سة ،وي�شري املفكرون الإ�سالميون اليوم على غرار
�سابقيهم �إىل �أنّ طبيعة الإ� �س�ل�ام ال ت�ق�ب��ل ال�ف���ص��ل بني
الدين وال�سيا�سة ،فاالختالف يكمن على م�ستوى حتديد
درج��ة التناغم احلا�صل بني عن�صري :الدين وال�سيا�سة.
فالعالقة بينهما عالقة دمج وان�صهار �أي ان�صهار الدولة
يف الدين؛ بحيث يكون الإ�سالم دين الدولة وتكون الدولة
�أداة خل��دم��ة ال���ش��ري�ع��ة .م���ش��روع �إع ��ادة ب�ن��اء ال�ع�لاق��ة بني
الدين وال�سيا�سة تت�ضح حماولته يف خلق تطور ومت ُّثالت
جديدة ملفهوم ال�سيا�سة واكت�شاف �أبعاد جديدة يف عالقته
مبفهوم الدين� .أي �أنّ اخلطاب الإ�سالمي �أ�صبح يتحدث
عن الدين باعتباره م�صدر تربية ذاتية وجماعية ال غنى
ل�ل�ن�ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي ع�ن�ه��ا .ف� ��إذا ك��ان��ت ال��دول��ة ه��ي حم��رك
ال�سلطة فالدين ه��و روح�ه��ا .واخل�ط��ر �أن ينف�صل ال��روح
ع��ن اجل���س��د ح�ي��ث ي ��زول ال�ع�ق��د اجل�م�ع��ي وي �ن �ه��ار ال�ن�ظ��ام
االجتماعي .بيد �أنّ حتديد القيم الإ�سالمية بال�شكل الذي
ُي ِّكن من �إعادة بناء العالقة بني الدين وال�سيا�سة مهمة
الزال��ت يف مرحلة البناء رغ��م اجلهد املعترب؛ لذلك نرى
�أنّ متا�سك هذا امل�شروع يتطلب تراكما لالجتهادات لوجود
حمطة توفيقية بني الدين وال�سيا�سة .وب�ن��ا ًء عليه؛ ف�إن
الفكر الإ�سالمي لن يكون نقي�ضا للفكر العلماين ب�شكل
م�ط�ل��ق .وم ��ع ج �ه��ود ال�ب��اح��ث يف ت��و��ص�ي��ف ه��دف��ه وف�ك��رت��ه
القائمة على �إع ��ادة الت�أ�سي�س لعالقة ج� ّي��دة ب�ين الدين
وال�سيا�سة �إال �أ ّن ��ه ومبثلما �أ��ش��رت �أع�ل�اه ،التنظري يبدو
برا ًقا ولكن تبدو م�شكلتنا �أعمق ومل تكن جمرد ف�شل عابر
�أو تعرثات عابرة ،و� ّإنا امل�شكلة يف الروا�سب والعقول التي
باتت �ضحية لأنظمة ا�ستبدادية اتخذت من الدين مدخال
لتثبيت جذور الف�ساد.
hajirwork@outlook.com
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عالقة الدين املسيحي بالفنون
�أجمد �سعيد
وا�ضحا جدًا يف ح�ضارات م�صر وال�شرق الأدنى واليونان
حيثما وجد الإن�سان وجدت فنونه ،ومن هذا املنطلق يعترب الفن �أحد جتليات احل�ضارات املوغلة يف القدم ،وكان هذا
ً
وغريها .ومع مرور الزمن وتغري امل�سارات الدينية للأمم الزال الإن�سان مع هذه الظروف �صامدًا متم�س ًكا بالفنون اخلا�صة به والتي تلبي متطلباته الروحية والدينية واحلياتية.
حامت الطحاوي عر�ض لنا عالقة جميلة بني الدين امل�سيحي والفن يف مقاله الأنيق مبجلة الت�سامح والذي عنونه بـ (امل�سيحية والفن يف الع�صر الو�سيط بني املنظور الديني
والتطور التاريخي).
ع�ن��دم��ا ب�ل�غ��ت امل�سيحية �أ� �ش��ده��ا ب� ��د�أت ب��االن�ت���ش��ار يف
�أرج ��اء ال�ق��ارة الأوروب �ي��ة حيث ّ
مت االع�ت�راف بها كدين
ر�سمي يف القرن الرابع من قبل الإمرباطور ق�سطنطني
العظيم بيد �أنّها مل تواجه ديانات �سماوية وثنية قدمية
اعتنقها ال�شعب ال��روم��اين وال�شعوب اخلا�ضعة لها بل
واجهت �أي�ضا جتليات تلك الفرتة من الناحية الفنية،
ويكفي �أنّ نذكر �أنّ الرومان ورث��وا احل�ضارة اليونانية
ب�ك��اف��ة م�ظ��اه��ره��ا ال�ف�ن�ي��ة وال�ف�ل���س�ف�ي��ة .وم ��ن ه�ن��ا ك��ان
على امل�سيحية اجلديدة �أن تتعامل مع ذل��ك الإرث من
حيث الأط��ر والتنظري و� ً
أي�ضا من اجلانب امل ��ادي .لقد
واج ��ه ال�ف��ن امل�سيحي يف ب��داي��ة ال �ق��رون الأوىل الكثري
من التحديات وال�ع�ثرات غري �أ ّن��ه منذ القرن اخلام�س
امليالدي وعرب رعاية الإمرباطورية البيزنط ّية مت ّكنت
خا�صا
من التغلب على ه��ذه التحديات لت�شكل لها فنًا ً
بها الم�س مرحلة الن�ضج حني بد�أت تت�ضح ق�سمات الفن
امل�سيحي اجلديد.
ك ��ان م��ن الطبيعي �أن ت�سهم ��ش�ع��وب م�صر وال���ش��رق
الأدن ��ى وب�ل�اد ال�ي��ون��ان يف ب��واك�ير ه��ذا ال�ف��ن امل�سيحي.
ولنا مثال على ت��أث�يرات امل��در��س��ة الفنية بالإ�سكندرية
ع �ل��ى اجل � � ��دران ال ��روم ��ان �ي ��ة ،وك ��ذل ��ك م ��ا ع� ��رف ب��ا��س��م
بورتريهات الفيوم ،والتي ت�ص ّور ال�شخ�ص امل�سيحي ذا
العيون الوا�سعة يف املواجهة ولي�س على �شكل الربوفيل
الروماين ال�سابق ف�ضال عن دخول القباب والعقد دائرة
الفن امل�سيحي وجتلياته يف الكنائ�س والكاتدرائيات.
لقد وج��دت الكني�سة الباكرة نف�سها يف القرن الرابع
امل �ي�لادي ع�ن��د م�ف�ترق ط��ري�ق�ين ه�م��ا الأخ ��ذ بالتقاليد
الكال�سيكية يف الفن وهو ما ا�ستبعدت امل�ضي فيه �أو ًال،
وال �ث��اين ه��و حم��اول��ة م��لء ال �ف��راغ ال ��ذي �أح��دث��ه انهيار
احل�ضارة الوثنية .فاختارت الطريق الثاين ،و�سارعت
يف احتالل تلك املكانة وفر�ض حمدداتها على مقايي�س
الفن اجلديد وذلك عرب �إيجاد حماوالت توفيقية بينها
وب�ين ال�ف��ن ال��وث�ن��ي ب ��أن �أ��ض�ف��ت عليه م�سحة م�سيحية

ارتكزت على النزعة الأفالطونية ال�سابقة التي وجهت
االهتمام نحو اجلمال الروحي بد ًال من اجل�سدي.
�إنّ م�س�ألة التقرب �إىل الرب كانت الغاية الأ�سا�سية من
الفن امل�سيحي الباكر الذي ولد يف نف�س الوقت من رحم
الفن الكال�سيكي .ولهذا ف�إنّ بدايات الفن امل�سيحي كانت
دينية بحتة عرب بع�ض ال�صور والتماثيل القليلة التي
حتدث عنها م�ؤرخ الكني�سة الأوىل يو�سابيو�س القي�ساري
وال ��ذي حت��دث ع��ن ان�ط�ب��اع ��ص��ورة امل�سيح على املنديل.
حيث يذكر عن �أبجارو�س ملك مدينة الرها ب�أنّه طلب
من امل�سيح �أن ي�شفيه من مر�ضه الذي ال �شفاء له ف�أر�سل
له امل�سيح منديله بعد �أن م�سح به على وجهه فطبعت
��ص��ورت��ه عليه وق ��ام امل�ل��ك مب�سح وج�ه��ه مبنديل امل�سيح
فربئ من مر�ضه يف احلال.
وال ميكن �إغفال مناذج �أخرى ف�ضال عن ذلك احلواري
لوقا الذي كان طبيباً ور�ساماً يف الوقت نف�سه حيث يقوم
بر�سم ج�سد الإن�سان وعظامه رمبا لأه��داف ت�شريحية
بطبيعة احلال .غري �أنّ لوقا قام فيما بعد بر�سم العديد
من ال�صور لل�سيدة العذراء و�أخرى للك�أ�س الذي اتخذه
امل�سيح للع�شاء الأخري يحمل على جداره �صورة للم�سيح
واحل ��واري�ي�ن .ب��ل �إ ّن ��ه ت��وج��د ��ص��ورة على ج ��دران الدير
ال�سريياين يف م�صر متثل ال�سيدة العذراء حتمل ال�سيد
امل�سيح وم�شابهة متاما لتلك التي ر�سمها احلواري لوقا
�سابقا.
ويف الوقت نف�سه ،مل ي�ستطع الفن امل�سيحي اجلديد �أن
يبتعد عن النظرية ال�سيا�سية الرومانية التي ا�ستمرت
يف �إج�لال �شخ�ص الإم�براط��ور على الرغم من اعتناقه
امل���س�ي�ح�ي��ة وان �� �ض��وائ��ه حت��ت ل ��واء ال�ك�ن�ي���س��ة امل�سيحية.
وجتلى ذلك فنيا يف مفهوم فن البورتريه الذي خ ّلد ذكر
الأباطرة الأوائل.
وب�شكل ع ��ام ان�ط�ل��ق ال�ف��ن امل�سيحي ب�شكل وا� �ض��ح يف
ال �ق��رن ال ��راب ��ع امل �ي�ل�ادي خمتلطا ببع�ض رواف� ��د الفن
الكال�سيكي غري �أ ّن��ه يف بداية القرن ال�ساد�س امليالدي

ب��د�أ يف ت�أ�صيل ف��ن م�سيحي ال ت�شوبه �أ ّي ��ا م��ن عالمات
الوثنية امل��وج��ودة يف الفن ال�ي��ون��اين كما �أ ّن ��ه ق��ام �أي�ضا
مب�سايرة املتغريات االجتماعية والثقافية لل�شعوب ذات
الأ��ص��ول احل�ضارية ال�ضاربة يف ال�ق��دم .وب ��د�أ �أي�ضا يف
املوازنة بني احلياة الدينية واالجتماعية.
وم��ن امل�ع��روف �أنّ التماثيل التي جت�سد الب�شر كانت
م��ن �أه��م جتليات الفنون ع�بر ع�صورها الوثنية ولهذا
كان من الطبيعي للم�سيحية �أن تقوم ولعدة قرون بنحت
متاثيل جم�سدة وخا�صة لل�شخ�صيات املقد�سة فقد كان
للم�سيحية مفهومها ومتطلباتها .فقد ر�أى �آباء الكني�سة
الأوائل �أنّ الأرواح ال�شريرة ت�سكن تلك التماثيل وهكذا
حاول الفنان امل�سيحي الأول ال�سري على خطى الكني�سة
واالب �ت �ع��اد ع��ن ال�ف��ن امل�سيحي ال��وث�ن��ي .ان�ط�لاق��ا �أي�ضا
من �إح��دى الو�صايا الع�شر التي حت��رم جت�سيد ال�صور
الغائرة بالإ�ضافة �إىل جتنب قواعد فن نحت التماثيل
الكال�سيكية التي برعت يف جت�سيد الأع�ضاء اجل�سدية
للرجال والن�ساء ب�شكل وا�ضح ف�ض ً
ال عن م�س�ألة نحت
التماثيل عارية تف�ضح مفاتن اجل�سد.
لقد ت�شدد امل�سيحيون الأوائ��ل يف تلك التماثيل التي
ع��دوه��ا وث�ن�ي��ة وق��ام��وا ب�ت��دم�ير بع�ضها ب��ال�ف�ع��ل .وعلى
ال��رغ��م م��ن ذل��ك كله فقد وج��دت بع�ض التماثيل التي
تعود �إىل القرنني الثالث وال��راب��ع ،وال�شك �أنّ من قام
ب�صبغها ق��د ت��أث��ر باملقايي�س الفنية اليونانية .واملثري
�أنّ بع�ض تلك التماثيل الزال موجودا حتى الآن �أولهما
متثال ال�سيد امل�سيح على هيئة راع يعود للقرن الرابع
امل�ي�لادي وم��وج��ود حال ًيا يف متحف ال�لات�يران يف روم��ا،
والثاين عبارة عن متثال ميثل النبي يونان وهو يخرج
م ��ن ب �ط��ن احل� ��وت م ��ن ال �ق ��رن ال �ث��ال��ث امل� �ي �ل�ادي ،وه��و
موجود الآن يف كليفالند يف الواليات املتحدة .ولهذا كان
من الطبيعي �أن يتبع الفنان امل�سيحي تعليمات الكتاب
املقد�س الذي فا�ضت �آياته بتحرمي �صنع التماثيل.
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